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املسيَّر أمحد سيد حممد /د

الدين أصول كلية ـ والفلسفة العقيدة أستاذ
األزهر جامعة

الرحيم الرمحن اهلل بسم
اصطفى الذين عباده على وسالم هلل احلمد
:داللتان له الفقه وهذا خلقه، من للمصطَفني تعاىل اهلل يَمنحه إهلّي عطاء الدين يف فالفقه بعد، أما
عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وسنة تعاىل اهلل لكتاب الصايَف الفَهَم يَعين الذي العام الفقه :األوىل
عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قول من املراد هو وهذا .وغاياٍت مقاصَد وشريعةً، عقيدًة ـ وسلم
."الدين يف يُفقِّهُْه خريًا به اهلُل يُرِْد من" :عليه املتفق احلديث يف ـ وسلم
يف اإلطالق عند املراد وهو .التشريع أمور من واحلرام احلالل معرفة يَعين الذي اخلاّص الفقه :الثانية
.اإلسالمية العلوم جمموعة إطار
.ومعامالت عبادات إىل ـ الفقهاء اصطالح يف ـ ينقسم وهو
.واحلج والصوم والزكاة الصالَة العباداُت وتشمل
.واجلهاد والنذور واألميان والشهادات واألَقضيَة واألَنكِحَة البيوَع املعامالُت وتشمل
الفقه مذاهب وأشهر شيعيّ، وفقه سنّّي فقه فهناك العملية، األحكام حول الفقهية املذاهب وتتعدد
:السنّّي
(ـه150 ـ )80 ثابت بن النعمان حنيفة أيب اإلمام مذهب
(ـه179 ـ )93 أنس بن مالك اإلمام ومذهب
(ـه204 ـ )150 الشافعّي إدريس بن حممد اإلمام ومذهب
(ـه241 ـ )164 حنبل بن أمحد اإلمام ومذهب
الفقه إىل يَنتسب "وفتاوى حبوث ـ اإلسالم يف العبادات" بعنوان اليوم نقدمه الذي الكتاب وهذا
مقاصد يتوخَّى كتاب وهو .واحلج والصوم والزكاة الصالة يف واحلرام احلالل مبعرفة اخلاّص
النصوص خالل من الفقهية املسائل أهم ويقدم التشريع، حكمة بيان على ويَحرص الشريعة،
.البشر وسلوكيات الناس حاجة تلبّي اليت األحكام ويربز امليسِّرة، الفقهية باآلراء ويهتم الشرعية،
:فصول ومثانية أبواب أربعة على قائم والكتاب
.وفتاوى حبوث الصالة، :األول الباب
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الصالة ونوافل اجلمعة، وصالة األذان، ومشروعية الصالة، وفرضية املسلم، طهارة عن فيه وتكلمنا
فتاوى أوردنا مث .واالستسقاء والكسوفني والعيدَين اجلنازة وصالة عنها، املستقلة أو للفرائض التابعة
صلى اهلل رسول أداها كما الصالة ويؤدَي عبادته تصحَّ كي اليومية املسلم حاجة تلبّي اليت الصالة
.وسلم عليه اهلل
.وفتاوى حبوث الزكاة، :الثاين الباب
يف واألخالق العقيدة ودور اإلسالم، يف املرياث وفلسفة اإلسالميّ، االقتصاد يف الزكاة دور أبرزنا
.واألموال بالزكاة تتعلق فتاوى سُقنا مث االقتصاديّ، الفساد حماربة
.وفتاوى حبوث الصيام، :الثالث الباب
سورة وتفسري لالعتكاف، النفسية واآلثار رمضان، يف واجلهاد الصيام، يف التربية منهج عن حتدثنا
الصيام فتاوى جاءت ذلك وعقب .النفسية الصحة يف العيد صالة وأثر لألعياد، الروحّي والبعد القدر،
.وآدابه
.وفتاوى حبوث احلج، :الرابع الباب
وتأكيده الوعي، تنمية يف وأثره املسلمني، عزة على وداللته النفسية، فضائله يف احلج عن تكلمنا
الشريف، النبوّي املسجد زيارة وفضل وشعائره، وأركانه ميقاته يف احلج وحكمة الرُّحَماء، لقوة

تُنري بفتاوى الباب وخُتم .األضاحي وثواب عرفة، يوم وفضل احلجة، ذي عشر يف تعاىل اهلل ونفحات
.الرمحن لضيوف السبيل
.العاقبة وحُسَن القبول، وحُسَن العمل، حُسَن نسأل واهلَل
.12(ـ 11:الزمر) (املسلمني أوَل أكوَن ألن وأُمِرُت .الديَن له مُخلصًا اهلَل أعبَد أن أُمِرُت إين قل)
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حذيفة أبو
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الدين أصول كلية ـ والفلسفة العقيدة أستاذ
األزهر جامعة
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املُحَجَّلون الغُرُّ
والباطن، الظاهر ونظافة والسلوك االعتقاد طهارة على قائمة املسلم وحياة املؤمن، سالح الوضوء
."اإلميان شطر الطُّهور" :الصحيح احلديث يف ـ والسالم الصالة عليه ـ قال كما
وإقامة الطهارُة ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ حممد لسيدنا اإلهلّي واإلعداد التربية معامل من وكان
:املدثر) (فاهجُْر والرُّجَز .فطهِّْر وثيابَك .فكبِّْر وربَّك .فأَنذِْر قُم .املدثُِّر أيها يا) :تعاىل قال الصالة،



.5( ـ1
هريرة أيب عن مسلم صحيح ففي واآلخرة، الدنيا يف عظيم وثواب سامية مزنلة خاّص بوجه وللوضوء
املؤمنُ، أو املسلُم العبُد توضأ إذا" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن عنه اهلل رضي
غسَل فإذا املاء، قَطر آخر مع أو املاء مع بعينَيه إليها نظَر خطيئة كلُّ وجهه من خرَج وجهَه، فغسَل
رجلَيه غسَل فإذا املاء، قَطر آخر مع أو املاء مع يداه بطَشَتها كان خطيئة كلُّ يدَيه من خرَج يدَيه
."الذنوب من نقيًّا خيرج حىت املاء، قَطر آخر مع أو املاء مع رجلَاه مَشَتها خطيئة كلُّ خرَجَت
عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول رأيت :قال مث توضأ ـ عنه اهلل رضي ـ عفان بن عثمان أن رواية ويف
صالتُه وكانت ذنبه، من تقدم ما له غُفر هكذا توضأ من" :قال مث هذا وضوئي مثل توضأ ـ وسلم
."نافلة املسجد إىل ومشيُه
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أيب عن :منها والنشور، البعث يوم املتطهرين على تعاىل اهلل نعمة تصور صحيحة أحاديث وهناك
داَر عليكم السالم" :فقال املقربة أتى ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن عنه اهلل رضي هريرة
يا إخوانَك لَسنَا أوَ :قالوا "إخوانَنا رأينا قد أن وَدِدُت الحقون، بكم اهلل شاء إن وإنا مؤمنني، قوم
من بعُد يأت مل من تعرف كيف :قالوا "بعُد يأتوا مل الذين وإخوانُنا أصحايب، أنتم" :قال اهلل؟ رسول
الدُّهْم) بُهٍْم دُهٍْم خيل ظهرَي بني حمجَّلة غري خيل له رجلًا أن لو أرأيتم" :فقال اهلل؟ رسول يا أُمّتك
مُحجَّلني غُرًّا يأتون فإهنم" :قال اهلل؟ رسول يا بلى :قالوا "خيلَه؟ يَعرف ألَا (السواد الشديدة :البُهْم
الفرس، وجه يف بياض والغُرّة ."احلوض على (ومنتظرهم سابقهم أي) لَفَرَطُهم وأنا الوضوء، من

عليه اهلل صلى ـ النيّب فشبّه وحُسنًا، مجالًا الفرس يُكسب مما وذلك قوائمه، يف بياض والتحجيل
هذا أن ليُفهََم للفرس والتحجيل بالغُرّة الوضوء أعضاء يف القيامة يوم يكون الذي النور ـ وسلم
.جلدّي مرض عن ناشئًا وليس مجالًا ويزيده حسنُا يزيده مما املسلم أعضاء يف البياض
من حمجَّلني غُرًّا القيامة يوم يُدْعَون أُميت إن" :والسالم الصالة عليه يقول عليه متفق آخر حديث ويف
املؤمن من احللية تبلُُغ" :ملسلم آخر حديث ويف ."فليفعَْل غُرَّته يُطيل أن استطاع فمن الوضوء، آثار
.وغريها األساور من اجلنة أهل به يُحلَّى ما واحللية ."الوضوء يبلُُغ حيث
اليوم هذا يف عليها اهلل وفضل املسلمة األمة هذه شأن بعظم تنويه وغريها األحاديث هذه ففي

يف املتأللئ الساطع بالنور احملشر أهل عن متتاز اإلسالم أمة فإن الناس، له واجملموع املشهود
وصدَّقَت دعوته أجابت اليت أُمَّتَه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول يعرف وهنا الوضوء، أعضاء
.جهاده حق اهلل يف وجاهَدَت رسالته
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ومتنَّى اإلخوة لقَب الدنيا يف يشاهدوه مل الذين أتباعَه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسوُل منح ولقد
ـ اهلل رسول سيدنا بدين االستمساك يف عظمى أمانًة املسلمني يُحمّل مما الشرف وهذا لقاءهم،
وترك والتراخي للكسل مَدعَاًة اخلصائص هذه وليست .للعالَمني وتبليغه ـ وسلم عليه اهلل صلى
وعمارًة ولرسوله هلل حبًّا متواصل وجهاد صاحل لعمل قوية دوافع هي وإمنا احلياة، وهجرة الدنيا
.لآلخرة وزادًا للكون
:قوله يف اجمليد القرآن حددها وقد الظاهرة، اجلسم أعضاء يستوعب وهو للصالة، واجب والوضوء

برؤوسِكم وامسَحوا املرافق إىل وأيديَكم وجوهَكم فاغسِلوا الصالِة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا)
عليه احلفاظ على ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول وحث 6( :املائدة) "الكعبني إىل وأرجلَكم
شدة من واملناخ الطقس وموانع نُعاس مغالبة أو كسل من النفس، موانُع كانت مهما بإتقان وأدائه
"الدرجات؟ ويَرفع اخلطايا به اهلل يَمحو ما على أدلُّكم أال" :والسالم الصالة عليه فقال حرّ، أو برد
وانتظاُر املساجد، إىل اخلُطَا وكثرُة املَكارِهِ، على الوضوء إسباُغ" :قل .اهلل رسول يا بلى :قالوا
.مسلم رواه "الرباُط فذلكم الصالة، بعد الصالة
جهاد فإن له، واالستعداد اهلل سبيل يف اجلهاد ألوان من لون ذلك أن أي "الرباط فذلكم" قوله ومعىن
.األعداء جلهاد ضرورية مقدمة وهو األكرب، اجلهاد هو النفس
أثر إزالة وهو باالستنجاء، اإلسالمّي الفقه يف معروف هو ما ـ للصالة كمقدمات ـ اإلسالم وأوجب
.اجلمادات مستوى عن باإلنسان يرتفع الذى األمر والدبر، القبل من اخلارجة الفضالت
أن ـ مسلم وأخرجه الفارسّي سلمان يقول كما ـ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هنانا ولقد
أن أو أحجار، ثالثة من بأقلَّ نستنجَي أن أو باليمني، نستنجَي أن أو بول، أو بغائط القبلة نستقبل
.بعَظم أو (النجاسة به تزال فال جنس فهو الرَّوَث هو الرجيع) برَجِيع نستنجَي
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كما حيوان، من جزء هو وال حرمة له ليس للعني مُزيل طاهر جامد كلُّ باحلجر ويُلحق :العلماء قال
.اإلزالة هبا حتققت مىت لذلك املُعَدّة واملناديل اخلِرَق تُجزئ
يف حيرُم وال اخلالء يف جيوز ال أنه بول أو بغائط القبلة استقبال يف للفتوى خنتاره الذي والرأي
.احلاجة لقضاء املُعَّد البنيان
يزيل ألنه أوىل فاملاء أحدمها على االقتصار وعند أفضل، االستنجاء يف واألحجار املاء بني واجلمع
.واألثر العني
وقائمًا إيلَّ، أحب جالسًا البول :قوله املنذر ابن عن النووّي اإلمام ونقل وقاعدًا، قائمًا البول وجيوز
.166(/ 3 مسلم صحيح على النووّي شرح) مباح
من بك أعوذ إين اللهم اهلل، بسم" :احلاجة قضاء مكان دخول عند املسلم يقول أن السنة ومن



واملراد .خبيثة مجع :واخلبائث .خبيث مجع :والثاين األول بضم اخلُبث،) "واخلبائث اخلُبث
.(وإناثًا ذكورًا الشياطني من باهلل االستعاذة
مجيع يف مستحبة سنة فهو والنظافة، بالطهارة املتعلقة اإلسالمية اآلداب يف مهّم موقع وللسواك
القرآن، قراءة وعند الصالة، وعند الوضوء، عند :استحبابًا أشد أوقات مخسة يف لكنه األوقات،
.الفم رائحة تغري وعند النوم، من االستيقاظ وعند
كان أو وحنوِه، األراك شجر من عودًا كان سواء األسنان، من للصُّفرة مُزيل بكل السُّنَّة وحتصُل
:قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن الصحيح احلديث ويف اليوم، منتشر هو كما فرشاًة
إن :عنها اهلل رضي عائشة السيدة وقالت "صالة كل عند بالسواك ألمرتُهم أمَّيت على أشُقَّ أن لوال"
رسول أن عنه اهلل رضي حذيفة وعن .بالسواك بدأ بيته دخل إذ كان ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب
.بالسواك أسنانه يَدلُُك أي .بالسواك فاه يَشُوُص الليل من قام إذا كان ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل
)2/4(

االغتسال طهارة
وحاالت خاصٍة مواضَع يف تامًّا إجيابًا الغسَل أوجََب والنظافة الطهارة شأن على اإلسالم من حرصًا
واستيعابِه الغسل متام على أداؤها يتوقف حبيث العبادات صحَة بالغسل وربَط كثريًا، تتكرر معينة
.اجلسم أجزاء لكافة
الوالدة أثر انقطاع عند أو الشهرية، الدورة انتهاء عقب أو لزوجته، الرجل مباشرُة احلاالت هذه من
بالغسل إال واحليوية النشاط إىل منه معاودة ال ما الغدد إفرازات نتيجة الفتور من اجلسَم يَعتري حيث
.األعضاء وتدليك باملاء اجلسد وتعميم
عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول عهد على النساء يَمتنع مل املسلمني حياة يف اجلانب هذا وألمهية
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب سألت امرأة أن الصِّحاح كتب وتَحكي عنه، السؤال من ـ وسلم
على تصُبُّ مث الطهور، فتُحسن فتَطَّهَُّر وسِدرَتَها ماءها إحداكنَّ تأخذ" :فقال املَحيض غسل عن
مُمَسَّكة فِرْصَة تأخذ مث املاء، عليها تصُبُّ مث رأسها، شؤوَن تبلَُغ حىت شديدًا دلكًا فتدلُكُه رأسها
أم قالت "هبا تَطَهَّري اهلل سبحان" :الكرمي الرسول فقال هبا؟ تَطَّهَُّر وكيف :املرأة قالت "هبا فتَطَّهَُّر
أثَرَ هبا تَتبَّعي :فقلت ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب أراد ما وعرفُت إيلَّ فاجتذبتُها :عائشة املؤمنني
.الدين يف يَتفقَّهَن أن احلياُء يَمنَعُهنَّ يكُْن مل األنصار؛ نساُء النساُء نعم :عائشة تقول مث .الدم
شيء عن تسأل ـ عليه وسالمه اهلل صلوات ـ الرسول إىل سُليم أمّ قَدِمَت املعىن هذا من وانطالقًا
على هل :سألت مث .احلق من يستحيي ال اهلل إن اهلل، رسول يا :بقوهلا لذلك ومهَّدَت جدًّا خاّص
فَضَحِت سُليم أمَّ يا :الكرمي الرسول مع جالسة وكانت عائشة، فقالت احتلَمَت؟ إذا غُسل من املرأة
ـ سليم أم يا ـ فلتَغتسْل نعم ميينك، فتَرِبَت أنت بل" :لعائشة الرسول فقال !ميينُك تَرِبَت النساءَ،



."ذلك رأت إذا
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العينية الفريضة سبيل على للمسلمني أسبوعّي اجتماع وفيه الشمس، فيه طلعت يوم خري اجلمعة ويوم
ـ الرسول أن احلديث صحيح يف جاء ما اليوم هذا تكرمي ومن .املقيمني العقالء البالغني للرجال
مالئكة املسجد أبواب من باب كل على كان اجلمعة يوم كان إذا" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى
."الذكر يستمعون وجاءوا الصحَف طَوَوا اإلمام جلس فإذا فاألول، األول يكتبون
أن اخلدرّي سعيد أيب فعن رائحة، وأطيب هيئة بأفضل املشهود االجتماع هلذا يتهيأ أن املسلم وشأن
ويَمَّس وسواك بالٍِغ أي حمتلٍِم كل على اجلمعة يوم غُسل" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول
أن مسلم صحيح يف كما ـ عنها اهلل رضي ـ عائشة املؤمنني أم وحتكي ."عليه قدَر ما الطِّيب من
يف فيأتون املدينة، حول قرًى وهي العوايل، من منازهلم من يأتوهنا أي اجلمعة ينتابون كانوا الناس
عليه اهلل صلى ـ النيّب فكان كريهة، رائحة هلم تكون أي الريح، منهم فتخرج الغُبار ويُصيبهم العَبَاء
."هذا ليومكم تَطهَّرمت أنكم لو" :هلم يقول ـ وسلم
من" :وسلم عليه اهلل صلى قال وقد العامة، والوالئم العلم وحلقات املساجد ذلك يف سواء كريهة
."بيته يف وليقعُْد مسجدَنا ليَعتَزْل أو فلْيَعتَزلْنا بصلًا أو ثومًا أكل

مث ووقار سكينة يف للصالة يسعى مث اجلمعة ليوم العامة اآلداب هذه على حيرص الذي واملسلم
الصالة عليه قال الصحيح احلديث ويف أكرب، اهلل من برضوان يَحظَى ـ اخلطبة إىل االستماع يُحسن
ثالثة وزيادُة اجلمعة وبني بينه ما له غُفر وأنصََت اجلمعَة أتى مث الوضوَء فأحسََن توضأ من" :والسالم
.العظيم الفضل ذو واهلل أمثاهلا، بعشرة احلسنة ألن وذلك ."أيام
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الصالة فرضية
األنبياء دعاء ـ 1

مدى على عبادَه هبا اهلُل وأوصى األنبياُء إليها دعا البشر، إىل اهلل رساالت يف مكتوبة فريضة الصالة
إقامَة هو احلرام البيت جبوار إمساعيل سُكنَى من الغايَة جيعل اخلليل إبراهيم فسيدنا األجيال،
تلك على بالتأكيد الشامل العامَّ دعاءه وختَم 37( :إبراهيم) (الصالَة لِيُقيموا ربَّنا) :فقال الصالة،
هبا اهلل وأوحى 40(:إبراهيم) (دعاِء وتَقبَّْل ربَّنا ذريَّيت ومن الصالِة مُقيَم اجعلين ربِّ) :فقال الشعرية
وأَقِيموا قبلًة بيوتَكم واجعَلوا بيوتًا مبصَر لقومِكما تَبَوَّآ أن وأخيه موسى إىل وأوحينا) :فقال موسى إىل
بين ميثاَق اهلُل أخذ ولقد) :فقال إسرائيل بين من امليثاق عليها اهلل وأخذ 87( :يونس) (الصالَة
:املائدة) (..الزكاَة وآتيتم الصالَة أقمتم لئْن معكم إين اهلُل وقال نقيبًا عشََر اثنَْي منهم وبَعَثنَا إسرائيَل



وأوصاين كنُت أينما مبارَكًا وجعَلين) :فقال الفريضَة تلك مؤكدًا املهد يف عيسى وتكلم 12(
.31( :مرمي) (والزكاة بالصالِة
األجر يف ومخسني الفعل يف مخسًا واملعراج اإلسراء ليلة املسلمني على الصالة فُرضَت وقد

بالعَشيّ، وصالًة بالغداة صالًة مكة يف اإلسالمية الدعوة مبدأ من يصلُّون املسلمون وكان .والثواب
.55( :غافر) (واإلبكاِر بالعَشيِّ ربِّك حبمِد وسبِّْح) :تعاىل قوله لذلك ويشهد
العلوية املناجاة ـ 2
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الرسول فيها ناجَى علوية مناجاة خالل من واملعراج اإلسراء ليلة اإلسالمية األمة على الصالة فُرضَت
كله، الصدق هو اهلل، مع حديثًا معي وختيَّْل .السالم عليه موسى فيها واشترك وتعاىل تبارك ربَّه

وهو يقرِّهبا، مبا ونكتفي املناجاة، هذه وصف عن الكلمات وتتقاصر .كله والنور كله، والصفاء
ثابت رواية من مسلم صحيح ففي ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ املعصوم عن ورد كما الصحيح النص
:قال "كالقالل مثرُها وإذا الفِيَلة كآذاِن ورقُها وإذا املنتهى، سدرة إىل يب ذُهب مث" :أنس عن البُنايّن
فأوحَى حُسنها، من يَنعَتها أن يستطيع اهلل خلق من أحد فما تَغيَّرَت، غَشَِي ما اهلل أمر من غَشِيَها فلما"
عليه اهلل صلى ـ موسى إىل فزنلت وليلة، يوم كل يف صالًة مخسني عليَّ ففرَض أوحَى، ما إيلَّ اهلل
فاسأله ربك إىل ارجِع :قال .صالة مخسني :قلت أمتك؟ على ربُّك فرَض ما :فقال ـ وسلم

ريب إىل فرجعُت" :قال "وخَبَرتُهم إسرائيل بين بَلَوُت قد فإين ذلك، يُطيقون ال أمتك فإن التخفيف؛
:قال .مخسًا عين حَطَّ :فقلت موسى إىل فرجعت مخسًا، عين فحَطَّ .أميت على خفِّف ربِّ يا :فقلت
تبارك ريب بني أرجع أزل فلم" :قال "فليُخفِّف فاسأله ربك إىل فارجع ذلك، يُطيقون ال أمتك إن

لكل وليلة، يوم كل صلوات مخس إهننَّ حممد، يا :قال حىت ـ السالم عليه ـ موسى وبني وتعاىل
عشرًا، له كُتبَت عملها فإن حسنة له كُتبَت يَعملها فلم حبسنة هَمَّ ومن مخسون، فذلك عشر، صالة
إىل انتهيُت حىت فزنلُت :قال .واحدة سيئة كُتبَت عملها فإن شيئًا تُكتب مل يَعملها فلم بسيئة هَمَّ ومن
اهلل رسول فقال "التخفيف فاسأله ربك إىل ارجع :فقال فأخربته ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ موسى
."منه استحييُت حىت ريب إىل رجعُت قد :فقلت" :وسلم عليه اهلل صلى
:مالحظات بعض إىل الكرمي القارئ وننبه
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ما صوت وهو األقالم، صَرِيف فيها سَمَِع مرحلة بعد كانت املناجاة أن الروايات بعض يف جاء ـ 1
من تعاىل اهلل شاء ما أو احملفوظ اللوح من يَنسَخونه وما ووحيه تعاىل اهلل أَقضيَة من املالئكة تكتبه
وسدرة .املناجاة بعد كان املنتهى سدرة إىل الوصول أن الروايات بعض يف وجاء .يُكتب أن ذلك



حتتها، من يَصعد وما فوقها من يَهبط ما إليها ينتهي لكوهنا بذلك سُمِّيَت املنتهى السدرة أو املنتهى
روحيٍّ علويٍّ موقع يف وقعت فاملنجاة كلٍّ وعلى .وسلم عليه اهلل صلى الرسول إال أحد جياوزها ومل
اهلل إىل أقرََب يكن مل املناجاة تلك يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ حممدًا أن معلومًا وليكن .وَضَّاء
.ورفعة ومزنلة مكانًة اهلل إىل أقرََب كان وإن سيناء، طور يف وهو موسى من مكانًا
عليه ـ موسى إىل فرجعت" :قال "شطرها فوضع ريب فراجعُت" :قال الروايات بعض يف جاء ـ 2

مخس هي :فقال ريب فراجعت" :قال "ذلك تطيق ال أمتك فإن ربك ارجع :قال فأخربته، ـ السالم
موسى إىل رجع مث صلوات عشر عنه فوضع :رواية ويف ."لديَّ القول يُبدَّل ال مخسون، وهي
مخسًا احلَطُّ فيها الىت الرواية ولعل .صلوات مخس إىل صارت حىت موسى يردِّدُه يَزَل فلم فاحتَبَسه
.املراجعات وأوجَزَت اختَصَرَت الروايات وباقي األصل هي
الشريعة صاحب باعتباره الصالة أمر يف باملراجعة ـ السالم عليه ـ موسى اختصاص لعل ـ 3

تفطنوا أنفسهم اجلن إن حىت إسرائيل، بين أنبياء عليه توارد الذي األصل هي التوراة فإن السابقة،
موسى فإن أخرى جهة ومن 30(:األحقاف) (موسى بعد من أُنزِل كتابًا مسعنا إنا) :وقالوا املعىن هلذا
أن املتشاهبة املقامات أصحاب فشأُن طُوًى، املقدس الوادي يف املناجاة وصاحب اهلل كليم هو
.يَتالقَوا
الصالة مواقيت ـ 3
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الصالة مواقيت لتحديد عملية جتربة بدأت واملعراج اإلسراء فيها وقع الىت املباركة الليلة غداة ويف
ـ اهلل رسول مسعت :قال ـ عنه اهلل رضي ـ مسعود أيب عن مسلم صحيح ففي هنايةً، أو بدءًا
مث معه، صلَّيت مث معه، فصلَّيت فأمَّين السالم عليه جربيل نزل" :يقول ـ وسلم عليه اهلل صلى
.صلوات مخس بأصابعه حيسب "معه صلَّيت مث معه، صلَّيت مث معه، صلَّيت
جربيل إمامة يف وغريه عباس ابن رواية من وغريمها والترمذّي داود أيب سنن يف احلديث يف وثبت
ويف الوقت، أول يف األول اليوم يف اخلمس فصلَّى يومني، يف مرتني اخلمس الصلوات صلَّى أنه
.االختيار وقت آخر يف الثاين اليوم
مرتني، البيت عند ـ السالم عليه ـ جربيل أمَّين" :عباس ابن عن الترمذّي رواه كما احلديث ونص
مثَل شيء كل كان حني العصر صلى مث الشِّرَاك، مثل الفَيء كان حني منهما األوىل يف الظهر فصلى
مث الشفق، غاب حني العشاء صلى مث الصائم، وأفطر الشمس وجبت حني املغرب صلى مث ظلِّه،
كل ظلُّ كان حني الظهر الثانية املرة وصلى .الصائم على الطعام وحرُم الفجر برَق حني الفجر صلى
املغرب صلى مث مثلَيه، شيء كل ظلَّ كان حني العصر صلى مث باألمس، العصر لوقت مثلَه شيء
مث .األرض أسفرت حني الصبح صلى مث الليل، ثلث ذهب حني اآلخرة العشاء صلى مث األول، لوقته



."الوقتني هذين بني فيما والوقت قبلك، من األنبياء وقت هذا حممد يا :فقال جربيل إيلَّ التفت
عبد الوهاب عبد /د حتقيق 464 /1 الترمذّي شرح األحوذّي حتفة) احلديث هذا شرح ومبطالعة
:العبارات هذه نلتقط (اللطيف
.الكعبة باب عند :للشافعّي األّم يف رواية يفـ 
وصلى جربيل، به فصلى فاجتمعوا "جامعة الصالة" بأصحابه فَصِيَح فأمَر :إسحاق البن رواية يفـ 
.بالناس ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب
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يُرى ما بأقّل إال يَبني ال الشمس زوال ولكن التحديد، معىن على ليس ههنا قدرُه :األثري ابن وقالـ 
ذلك يتبني وإمنا واألمكنة، األزمنة باختالف خيتلف والظل .القدر هذا مبكة حينئذ وكان الظل، من
يُرَ مل الكعبة فوق الشمس واستوت النهار طول كان فإذا الظل، فيها يقل اليت البالد من مكة مثل يف
أقصر، فيه الظل يكون النهار ومعدل االستواء خطِّ إىل أقرب يكون بلد فكل ظِلّ، جوانبها من بشيء
.أطول الظل يكون الشمال جهة إىل عنها بعُد ما وكل
هذه أن يوهم ظاهره :األحوذّي عارضة يف العريّب ابن قال "قبلك مِن األنبياء وقت هذا" قولهـ 

هذا أن معناه وإمنا كذلك، وليس األنبياء، من قبلهم ملن مشروعة كانت األوقات هذه يف الصلوات
.واآلخر األول الطرفني واملمدود املوسَّع الوقت يعين لك، املشروع وقتك
الوقت واسعة كانت صالهتم أي .قبلك األنبياء وقت ومثله :يعين "قبلك من األنبياء وقت" :وقوله
.اـه خاصة األمة هلذه إال امليقات هذا على الصلوات هذه تكن فلم وإال الطرفني، ذات
الصالة قِبلة ـ 4

:قولني على املكّي العهد أثناء الصالة يف املسلمني قِبلة يف العلماء واختلف
.الكعبة إىل اهلل صَرَفَهم أن إىل اهلجرة بعد واستمرت املقدس بيت إىل :األول
.املقدس بيت إىل املسلمون صلى اهلجرة وقعت ملا مث الكعبة إىل :الثاين
عشر سبعة أو عشر ستة املديّن العهد أوائل يف املقدس بيت استقبلوا قد املسلمني فإن كان ما وأيًّا
نقل كما البُسيتّ، حامت أبو قال) (شَطْرَه وجوهَكم فَوَلُّوا كنتم وحيثما) الكرمية اآلية نزلت حىت شهرًا
قدوم أن وذلك سواء، أيام وثالثة شهرًا عشر سبعة املقدس بيت إىل املسلمون صلى :القرطيّب
وجل عز اهلل وأمَرَه األول ربيع شهر من خَلَت ليلة عشرة الثنتَْي اإلثنني يوم كان املدينَة الرسول
.(شعبان من للنصف الثالثاء يوم الكعبة باستقبال
:منها ساميةٍ، معاٍن عن تعبريًا كان املقدس بيت إىل االجتاه وهذا
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ملنع وأيضًا باملئات، تُعَّد بأصنام مُحَاطة كانت حينئذ فالكعبة .الوثنية شاشة عن البعد حماولة ـ 1
.االجتاه يف املشركني مع االشتراك
أن إال حق بغري وأمواهلم ديارهم من أُخرِجوا الذين املسلمني لدى النفسّي الصراع هتدئة ـ 2

.اهلل ربنا :يقولوا
أن وبيان حوله، اهلل بارك الذي املقدس بيت بتعظيم اجلديد للدين وجذبُهم اليهود تأليف ـ 3

الكرمي الرسول اهتم ـ اليهود تأليف قضية ـ القضية وتلك .العامة أصوهلا يف تلتقي اهلل رساالت
التام والتعاون اجلوار حُسَن تضمَّنَت والىت اليهود مع وقَّعها اليت املعاهدُة األخرى مظاهرها ومن .هبا

أحقُّ حنن" :وسلم عليه اهلل صلى وقوله به املسلمني وأمر عاشوراء صيام وكلك املشترك، والدفاع
."منكم مبوسى
بالقتال هلم وأُذَِن الدفاع موقف واختَذوا إمياهنم وقوة صفوفهم بوَحدة املسلمون أحسَّ ما إذا ولكن
البيت إن مث .الوثنية رجس من يطهِّروه حىت وجداهنم يف ليحيا مبكة احلرام البيت إىل إذًا فليتجهوا
ـ الرسول كان ولذا للناس، وضع بيت أول وهو معًا، واليهود للعرب األكرب اجلَّد إبراهيم بناء هو
نزل وهنا مبكة، احلرام البيت إىل قبلته جيعل أن تعاىل اهلل إىل الدعاء يكثر ـ وسلم عليه اهلل صلى
املسجِد شَطَْر وَجهَك فَوَلِّ تَرضَاها قبلًة فلَنُوَلِّيَنَّك السماِء يف وجهِك تَقَلَُّب نَرَى قد) :تعاىل قوله
.144( :البقرة) (شَطْرَه وجوهَكم فَوَلُّوا كنتم وحيثما احلراِم
:9(/ 5 مسلم صحيح على النووّي شرح) النووّي اإلمام قال

كان هل :املقدس بيت استقبال أن يف ـ تعاىل اهلل رمحهم ـ العلماء من وغريهم أصحابنا واختلف
وسلم؟ عليه اهلل صلى النيّب باجتهاد أم بالقرآن ثابتًا
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الذي :تعاىل اهلل رمحه عياض القاضي قال ألصحابنا، ذلك يف وجهني "احلاوّي" يف املاوردّي فحكى
القرآن إن :قال من لقول دليل فيه يكون هذا فعلى بقرآن، ال بسُنّة كان أنه العلماء أكثر إليه ذهب
والقول .تعاىل اهلل رمحه الشافعّي قولَي أحد وهو املتأخِّرين، األصوليِّني أكثر قول وهو .السنة ينسخ
يكن مل :يقولون وهؤالء .ينسخها فكيف للكتاب مبيِّنة السنة ألن جيوز؛ ال :طائفة قال وبه له، الثاين
(..عليها كنَت اليت القبلَة جعَلنَا وما) :تعاىل اهلل قال بوحي، كان بل بسُنّة املقدس بيت استقبال
.اآليِة
منها القرطيّب اإلمام ويسوق اهلجرة، بعد للكعبة وقعت اليت األوىل الصالة يف الروايات تعددت وقد
صلى ـ النيّب على ذلك نزل :وقيل .الصبح صالة أهنا مالك رواية يف :148( /2 القرآن أحكام)
الصالة، يف فتحوَّل منها، ركعتني بعد الظهر صالة يف وهو سلمة بين مسجد يف ـ وسلم عليه اهلل
أول وكان األكثر، وهو .صالة غري يف نزلت اآلية إن :وقيل .القبلتني مسجد املسجد ذلك فسُمَِّي



بعض إىل اخلرب هذا يبلغ ومل البخاريّ، صحيح يف ذلك وثبت العصر، صالة الكعبة إىل صالة
بينما :قال ـ عنهما اهلل رضي ـ عمر ابن عن الصحيحني يف جاء التايل، اليوم فجر يف إال املسلمني
أُنزِل قد ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول إن :فقال آت جاءهم إذا الصبح صالة يف بقباء الناس
إىل فاستداروا الشام إىل وجوههم وكانت .فاستقبِلوها الكعبة، يستقبل أن أُمِر وقد قرآن، الليلة عليه
.الكعبة
الناس من السفهاء ـ 5
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أهل من السفهاُء كربَها تولَّى تشكيك محلة الصالة يف الكعبة إىل املسلمني حتويل أحدث وقد هذا،
وإن عنه، حتولتم فقد هدًى على كانت إن املقدس، بيت إىل صالتكم عن أخبِرونا :وقالوا الكتاب
حتويل يدرك أن قبل مات من حكم عن البعض وتساءل !مدة هبا اهلل عبدمت فقد ضاللة على كانت
:فقال العبادة ملفهوم ومصححًا واليهود املنافقني صدور خفايا كاشفًا العظيم القرآن نزل هنا القبلة،
من يَهدي واملغرُب املشرُق هللِ قل عليها كانوا اليت قبلتِهم عن وَلَّاهم ما الناِس من السفهاُء سيقوُل)
الرسوُل ويكوَن الناِس على شهداَء لتكونوا وَسَطًا أُمّةً جعلناكم وكذلك .مستقيٍم صراٍط إىل يشاُء
وإن عَقبَيه على يَنقلُب ممن الرسوَل يَتَّبُِع من لِنَعلَم إال عليها كنَت اليت القبلَة جعَلنَا وما شهيدًا عليكم
(رحيٌم لرؤوٌف بالناِس اهلَل إن إميانَكم لِيُضيَع اهلُل كان وما اهلُل هدَى الذين على إال لَكبريًة كانت
امتثل وطاملا اخلبري، احلكيم اهلل ألمر الضارع االمتثال هي إمنا فالعبادة 143( ـ 142 :البقرة)

أن قبل ومات األوىل القبلة إىل صلى فمن سبحانه، منه الرضا حمّل يف فهو وبارئه خالقه أمر اإلنسان
أو خاّص موطن اتباع يف اهلُدَى وليس وأطاع، امتثل ألنه صالته اهلُل قَبَِل فقد الثانية القبلة يدرك
.وسلطانه ملشيئته خاضع كله والكون اهلل، هُدَى اهلُدَى وإمنا معيَّن مكان إىل التوجه
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األذان
جل وقال .أَعلِمْهم أي 27( :احلج) (باحلجِّ الناِس يف وأذِّْن) :تعاىل قال اإلعالم، هو األذان اللغة، يف
له وأَذَِن .وإعالن إعالم أي 3( :التوبة) (األكرب احلجِّ يوَم الناِس إىل ورسولِه اهلِل من وأذاٌن) :شأنه
أي بالشيء وآذَنَه .استَمَعَت أي 2( :االنشقاق) (وحُقَّت لِربِّها وأَذِنَت) :تعاىل اهلل قال .استَمَع مبعىن
.أعلَمَه
املشروعية بدء
وأصبح احلق، دولة قامت وفيها وأهله اإلسالم عزّ موطن ألهنا اهلجرة؛ بعد باملدينة األذان شُرع

وتشاور .ختوف بال عقيدهتم ويُعلنون آمنني اهلل ويعبدون العدوان هبا يردّون قوة للمسلمني



تؤدَّى كانت سواء مطلقًا النوافل يف األذان يُشرع ال) املكتوبة بالصالة اإلعالن كيفية يف املسلمون
كصالة الكفاية فرض يف وال للكسوفني وال للعيدَين وال الليل لصالة أذان فال مجاعات، أو فُرَادَى
أو نارًا، يوقدوا أن :منها اقتراحات، واقتَرَحوا اجلماعة، إىل الناس ودعوة (املنذورة يف وال اجلنازة
للمجوس، فالنار الكفر؛ مبلل لشبهها املقترحات هذه ورُفضت بوقًا، يتَّخذوا أو ناقوسًا، يضربوا
بن زيد بن اهلل عبد هو الصحابة، أحُد األذان يرى أن اهلل وشاء .لليهود والبوق للنصارى، والناقوس
رأى مبا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب فأخرب وغريمها، والترمذّي داود أيب سنن يف كما ربه، عبد
الصالة عليه فقال .رأى الذي مثَل رأيُت لقد باحلق بعثك والذي :فقال اخلطاب بن عمر فجاء
."اهلل شاء إن حّق لرؤيَا إهنا" :والسالم
وإما بوحي إما ذلك بعد ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب (األذان أي) فشرَعه :النووّي اإلمام قال

ـ سلم عليه اهلل صلى ـ له االجتهاد جواز يف اجلمهور مذهب على .وسلم عليه اهلل صلى باجتهاده
بشرح مسلم صحيح) أعلم واهلل .خالف بال فيه شك ال مما هذا املنام، مبجرد عملًا هو وليس
.(النووّي
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منذ أذان بغري يصلي كان ـ سلم عليه اهلل صلى ـ بأنه جزم املنذر ابن أن حجر ابن اإلمام وساق
بشرح الباري فتح) ذلك يف التشاور وقع أن وإىل املدينة، إىل هاجر أن إىل مبكة الصالة فُرضَت
79( / 2 البخارّي صحيح
جيتمعون املدينة قَدِمُوا حني املسلمون كان :يقول كان عمر ابن أن بسنده البخارّي صحيح ويف

.النصارى مثل ناقوسًا اتَّخِذوا :بعضهم فقال ذلك يف يومًا فتكلَّموا هبا، يُنادَى ليس الصالة؛ فيتحيَّنون
اهلل رسول فقال بالصالة؟ ينادي رجلًا تَبعَثون أوَلَا :عمر فقال .اليهود قرن مثل بوقًا بل :بعضهم وقال
فذكَروا والناقوسَ، الناَر ذكَروا :أنس عن رواية ويف ."بالصالة فنَاِد قُم بالل يا" :وسلم عليه اهلل صلى
.والنصارى اليهوَد
األذان ألفاظ
غالبًا أي) مَثنَى مَثنَى باألذان يأيَت أن أي األذان؛ يَشفَع أن باللًا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول أمر
الشفع لفظ إن مث .واحدة آخره يف التوحيد وكلمة األذان، أول يف أربع اجلمهور عند التكبري ألن
:هكذا العلماء ومجهور وأمحد والشافعّي حنيفة أيب عند األذان وكلمات (والتربيع التثنية يشمل
أكرب اهلل أكرب اهلل
أكرب اهلل أكرب اهلل
اهلل إال إله ال أن أشهد اهلل إال إله ال أن أشهد
اهلل رسول حممدًا أن أشهد اهلل رسول حممدًا أن أشهد



الصالة على حيَّ الصالة على حيَّ
الفالح على حيَّ الفالح على حيَّ
أكرب اهلل أكرب اهلل
اهلل إال إله ال
األذان أول يف بتكبريين يكتفي أنه أي بالتربيع، وليس أوله يف بالتثنية األذان أن يرى مالك اإلمام لكن
:هكذا
أكرب اهلل أكرب اهلل

فريى هبما، الصوت رفع قبل خفيض بصوت الشهادتني ترديد وهو الترجيع؛ يف العلماء واختلف
فوات مع األذان صح تركه لو سنة أنه آخرون ويرى بدونه، األذان يصح ال ركن الترجيع أن بعضهم
.الفضيلة كمال
خري الصالة" :(الفالح على حيَّ الصالة على حيَّ :مها احليعلتان) احلَيعَلَتني بعد الصبح أذان يف ويُزاد
.مرتني "النوم من
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نائمًا فوجده الصبح، لصالة يؤذِنُه اخلطاب بن عمر إىل جاء املؤذِّن أن بلغه أنه مالك عن املوطأ ويف
.الصبح نداء يف جيعلها أن فأمَرَه .النوم من خري الصالة :فقال
وجه من عمر عن هذا روَى أحدًا أعلم ال :قوله الرب عبد ابن عن احملقِّق نقَل املوطأ هامش ويف
عليه اهلل صلى اهلل رسول عهد منذ األذان يف ـ النوم من خري الصالة أي ـ ذلك وكان به، يُحتّج
رئاسة ـط 59 ص عرموش راتب أمحد إعداد الليثيّ، حيىي بن حيىي برواية مالك اإلمام موطأ) وسلم
من تثويبًا، األذان يف اجلملة هذه وتُسمَّى ـه1404 سنة بالسعودية واإلفتاء العلمية البحوث إدارات
ال "النوم من خري الصالة" املؤذن فقول .اإلعالم بعد اإلعالم إىل العَود هو فالتثويب رجَع، إذا "ثاب"

.(ذلك من خيلو
حيَّ :احلَيعَلَتني وعقب مرتني، .اهلل ويلُّ عليًّا أن أشهد :األذان يف الشهادتني عقب الشيعة ويضيف
.مرتني األذان آخر يف التوحيد كلمة وجيعلون مرتني، .العمل خري على

مرة بألفاظها يأيَت أن أي يُوتِرَها أن باللًا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول أمر فقد لإلقامة وبالنسبة
:هكذا اإلقامة فتكون يكرَّر، فإنه "الصالة قامت قد" قول إال واحدة،
أكرب اهلل أكرب اهلل
اهلل رسول حممدًا أن أشهد اهلل إال إله ال أن أشهد
الفالح على حيَّ الصالة على حيَّ
الصالة قامت قد الصالة قامت قد



أكرب اهلل أكرب اهلل
اهلل إال إله ال
يف فالتكبري وتر، كأنه لألذان بالنسبة ألنه وآخرها، اإلقامة أول يف مرتني مكرَّر التكبري بأن يُعترَض وال
.واحد بنفَس يقوهلما أن للمؤذن يُستحّب ولذا أوله، يف مرات أربع ـ اجلمهور عند ـ األذان

.اإلقامة لفظ يُثَنِّ فلم كلمات، عشر اإلقامة أن مالك اإلمام عن واملشهور
:قوله الرب عبد ابن عن حجر ابن اإلمام ونقَل
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يف األول التكبري ربَّع فإن املباح، االختالف من ذلك أن إىل جرير وابن وداود وإسحاق أمحد ذهب
قامت قد" إال أو كلها، أفردها أو اإلقامة، ثنَّى أو يرجِّع، مل أو التشهد يف رجَّع أو ثنَّاه، أو األذان
.جائز فاجلميع ـ "الصالة

األذان أدب
جتميع األذان ألن أخفض، بصوت اإلقامة وتؤدَّى مرتفع نَدِيٍّ بصوت األذان يؤدَّى أن السنة من
الصالة يف والقضاء األداء يُعلم حىت الوقت أول يف األذان ويكون حلاضرِين، جتميع واإلقامة لغائبني
(موقوتًا كتابًا املؤمنني على كانت الصالة إن) :تعاىل قال يُفطر، أو الصائم يُمسك وحىت املكتوبة

من األسوِد اخليِط من األبيُض اخليُط لكم يَتبيََّن حىت واشرَبوا وكُلُوا) :شأنه جل وقال 103( :النساء)
هل :بعنوان بابا صحيحه يف البخارّي اإلمام وساق 187( :البقرة) (الليل إىل الصياَم أَتِمُّوا مث الفجِر
أذنَيه، يف إصبَعَيه جعل أنه بالل عن ويُذكر األذان؟ يف يلتفت وهل وههنا؟ ههنا من فاه املؤذِّن يَتتبَُّع
وضوء، غري على يؤذِّن أن باس ال :النخعّي إبراهيم وقال .أذنَيه يف إصبَعَيه جيعل ال عمر ابن وكان
على اهلل يذكر ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب كان :عائشة وقالت .وسنة حق الوضوء :عطاء وقال
.أحواله كل
آداب هي وإمنا فيه، ركنًا وال لألذان شرطًا ليست األمور هذه أن منه يُفهم طوله على العنوان فهذا
على حّي" قول عند ويكون .بالبدن وليس والوجه بالفم وااللتفات .تُترك وقد تُفعل قد وهيئات
."الفالح على حي الصالة،
الطهارة من الصالة يف يشترط ما فيه يشترط ال األذكار مجلة من األذان أن مالك اإلمام ويرى
.القبلة واستقبال
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"الصالة على حيَّ" قوله إىل وصل فإذا املؤذن، خلف األذان كلمات املستمع يردد أن السنة ومن



صدَقَت :يقول الصبح صالة يف التثويب وعند ."باهلل إال قوة وال حول ال" :قال "الفالح على حيَّ"و
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول على واملؤذُِّن املستمُع صلَّى املؤذِّن فرَغ فإذا .وبرَرَت
رسول أن عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن بسنده البخارّي صحيح ويف الوسيلة، له اهلل وسألوا
التامة الدعوة هذه رب اللهم :النداء يسمع حني قال من" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل

شفاعيت له حَلَّت .وَعَدتَه الذي حممودًا مقامًا وابعَثُْه والفضيلَة الوسيلَة حممدًا آِت القائمة والصالة
مث يقول ما مثل فقولوا املؤذن مسعتم إذا" :والسالم الصالة عليه قال مسلم صحيح ويف ."القيامة يوم
حديث ويف ."الوسيلة يلَ اهلل سَلُوا مث عشرًا، عليه اهلل صلَّى صالة عليَّ صلَّى من فإنه عليَّ؛ صلُّوا
اهلل عباد من لعبد إال تنبغي ال اجلنة يف مزنلة فإهنا" :والسالم الصالة عليه يقول الوسيلة يفسر آخر
."هو أنا أكون أن وأرجو

املؤذنون
للصالة بالنداء ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول أمره احلبشيّ، بالل هو اإلسالم يف األول املؤذن
بالل فكان األعمى، مكتوم أم ابن هو آخر مؤذنًا الرسول واختذ .وأطيب أرفع أي صوتًا أندَى ألنه
البخارّي صحيح ويف .الفجر طلوع عند يؤذن مكثوم أم ابن وكان النائم ليوقظ الفجر صالة قبل يؤذن
بليل يؤذِّن باللًا إن" :قال أنه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب عن عنها اهلل رضي عائشة عن بسنده
."مكتوم أم ابنُ يؤذِّن حىت واشربوا فكُلُوا
واتساع الناس كثرة عند الواحد املسجد يف املؤذِّنني تعدد على دليلًا ذلك من العلماء اختذ وقد

مكبّرات يومئذ توجد ومل خلفه، مَن ليُعلم املسجد من جانب يف مؤذن كل يقف حبيث املسجد،
فيه الناس ليجتمع مسجد لكل واحد أذان ويكفي التعدد، هذا إىل حاجة يف فلسنا اآلن أما .للصوت
.الصالة ألداء
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مَن كل بشفاعة يَحظَون وهم عملهم، ثواب وعظم لشرفهم القيامة يوم أعناقًا الناس أطول واملؤذنون
:له قال اخلدرّي سعيد أبا أن أخربه أنه أبيه عن املازيّن عن بسنده البخارّي صحيح ويف .يسمعهم
بالنداء؛ صوتك فارفَع بالصالة فأذَّنَت باديَتك أو غنمك يف كنَت فإذا والبادية، الغنم حتب أراك إين"
مسعته :سعيد أبو قال "القيامة يوم له شهد إال شيء وال إنٌس وال جنٌّ املؤذن صوت مَدَى يسمع ال فإنه
.وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من

قوله يف كما الفضوح فشهادة ترفع، وشهادة تفضح شهادة نوعان، القيامة يوم الشهادة أن ومعلوم
مسعُهم عليهم شَهَِد جاءوها ما إذا حىت يُوزَعون فهم الناِر إىل اهلِل أعداُء يُحشَُر ويوَم) :تعاىل

أنطََق الذي اهلُل أنطَقَنا قالوا علينا شَهِدمت مل جللودِهم وقالوا .يَعملون كانوا مبا وجلودُهم وأبصارُهم



والتكرمي الرفعة وشهادة 20(ـ 19 :فصلت) (تُرجَعون وإليه مرٍة أوَل خلَقَكم وهو شيٍء كلَّ
.للمؤذنني واألذان للصائمني والصيام ألهله القرآن كشهادة
وقد إليه، ويسعى املؤمن عليه حيرص الشريف التنافس أبواب من بابًا األذان كان األذان ثواب ولِعظَِم
يَعلُم لو" :البخارّي صحيح يف كما ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قوُل املعىن هذا صوَّر
يف ما يَعلمون ولو الستَهَموا، عليه يَستَهِموا أن إال يَجِدوا مل مث األوِل والصفِّ النداِء يف ما الناُس
."حَبوًا ولو ألتَومها والصبح العَتَمة يف ما يَعلمون ولو إليه، الستَبَقوا التهجري
احلر شدة رغم وقتها أول يف الظهر صالة إىل اإلتيان به املراد أو الصالة، إىل التبكري هو والتهجري
.العشاء صالة هي والعَتَمة .اهلَجري هو الذي
يف اجلماعة على واحلرص الصالة وانتظار املساجد إىل الذهاب يف والتبكري األول والصف فالنداء
.اهلل رمحة خزائَن املسلم على تَفتح اخلري من أبواب والصبح، العشاء
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اجلمعة صالة
اجلمعة يوم
الفريضة سبيل على للمسلمني أسبوعّي اجتماع وفيه الشمس، فيه طلعت يوم خري اجلمعة يوم إن

العني بفتح) العَروبة يوم اجلاهلية يف يسمَّى اليوم هذا وكان .املقيمني العقالء البالغني للرجال
اهلجرة بعد املنورة املدينة يف إال مجعة املسلمون يُصلِّ ومل .املعظَّم البيِّن أي (الراء وضم املهملة
.والتمكني والنصرة االستقرار حيث
الدين بآفاق املسلمني حلياة وربط احلق بدعوة وتبصري اإلسالم لشباب جتديد اجلمعة وخطبة
من الراشدون اخللفاء وأداها بنفسه، ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول يتوالها كان ولذا السامية،
.الزاهرة العهود يف املسلمني والة من واٍل كل هبا وقام بعده،
صحيح يف جاء وقد السماء، ويف األرض يف مشهود يوم فهو له، تعاىل اهلل بتكرمي مكرَّم اجلمعة يوم
أبواب من باب كل على كان اجلمعة يوم كان إذا" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب أن مسلم
."الذكر يستمعون وجاءوا الصحف طَوَوا اإلمام جلس فإذا فاألول، األول يكتبون مالئكة املسجد
يستقبلونه ـ املكرَّمون اهلل عباد وهم ـ املالئكة أن ويدرك الكرمي القول هذا يفقه حني فاملسلم
فؤاده قرارة يف يستشعر أنه شك ال اخلطبة، يستمع حني معه وجيلسون املسجد إىل ذاهب وهو
.شيء يَعدهلا ال غِبْطَة
إليه، وهداها السعيد املبارك اليوم هبذا خصَّها أن احملمدية األمة هذه على تعاىل اهلل فضل من وكان
فكان قبلنا، كان مَن اجلمعة عن اهلل أضلَّ" :وسلم عليه اهلل صلى النيّب قال الصحيح احلديث ويف
رواية ويف ."اجلمعة ليوم اهلل فهدانا بنا اهلل فجاء األحد، يوم للنصارى وكان السبت يوم لليهود



مِن الكتاب أُوتُوا أهنم بيد القيامة، يوم السابقون اآلخِرُون حنن" :وسلم عليه اهلل صلى قال للشيخني
فيه لنا فهم له، اهلل فهدانا فيه، فاختلَفوا عليهم فرَض الذي يومُهم وهذا بعدهم، من وأُوتِينَاه قبلِنا
."تَبٌَع
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إىل تعاىل اهلل هداها وقد واملزنلة، والثواب الفضل يف متقدمة الزمن يف متأخرة اإلسالمية فاألمة
يف احلديث بذلك ورد كما منها، أُخرج وفيه اجلنة دخَل وفيه آدم خُلق فيه اجلمعة، يوم تعظيم
النصارى واتّخَذ هلم عيدًا السبت يوم اليهود فاتّخَذ والنصارى اليهود عنه ضّل وقد .مسلم صحيح
.هلم عيدًا األحد يوم

:منها اجلمعة يوم عن الكتاب أهل ضالل كيفية يف توجيهات وللعلماء
يَهتدوا ومل تعيينه يف فاختلَفوا اختيارهم، إىل وُكَِل األسبوع، يف يومًا عليهم فرَض تعاىل اهلل أن ـ 1
.اجلمعة ليوم
آخر؟ بيوم إبداله يسوغ أو تعيينُه يَلزَم هل فاختلَفوا؛ اجلمعة يوم بتعظيم أمَرَهم تعاىل اهلل أن ـ 2

.وأخطأوا ذلك يف فاجتهدوا
وأَبَوا .وعَصَينا مسعنا :وقالوا طبعهم فغلَبَهم بعينه اجلمعة يوم بتعظيم أمَرَهم تعاىل اهلل أن ـ 3

.255( /2 الباري فتح راجع) به االلتزاَم

التبكري
ظهر عن بدل وهي الظهر، صالة وقت ووقتها خطبتان، يسبقهما مجاعة يف ركعتان اجلمعة وصالة
كالنساء منهم تصح أو املقيمني، كالرجال عليه واجبة اجلمعة كانت سواء أداها من لكل يومها

ومىت منهم، تصح اجلمعة صالة فإن هؤالء على واجبة غري كانت وإن فهي واملسافرين، واملرضى
.الظهر صالة فرض عنهم سقَط أدَّوها
صحيح يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول عنه عبَّر كبري ثواب له املسجد إىل للذهاب والتبكري
قرَّب فكأمنا األوىل الساعة يف أي راح مث اجلنابة غسل اجلمعة يوم اغتسل من" :بقوله البخارّي
كبشًا قرَّب فكأمنا الثالثة الساعة يف راح ومن بقرة، قرَّب فكأمنا الثانية الساعة يف راح ومن بَدَنَة،
قرَّب فكأمنا اخلامسة الساعة يف راح ومن دجاجة، قرَّب فكأمنا الرابعة الساعة يف راح ومن أقرَنَ،
يف الناس مراتب يبني احلديث فهذا ."الذكر يستمعون املالئكة حضرت اإلمام خرج فإذا بيضة،
.اجلمعة صالة ألداء املساجد إىل سعيهم لدى الثواب
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الشمس ارتفاع من التبكري أول إن :فقيل اجلمعة، لصالة التبكري معىن يف العلماء آراء تعددت وقد
أن والشافعية املالكية بعض ورأى .الفجر طلوع من :وقيل .الشمس طلوع من :وقيل .الضحى وقت

على اخلطيب قعود وآخرها الظهرية عند الشمس زوال أوهلا طفيفة حلظات اخلمس الساعات
.368( /2 الباري فتح راجع) حمدد غري الزمن من جزء فالساعة املنرب،

األذان
اخلطيب يصعد عندما ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول عهد على واحد أذان للجمعة وكان
الثاين واخلليفة بكر أيب األول اخلليفة عهد على كذلك األمر وظل الوقت، دخول أول يف املنرب
يف الناس وانتشر ـ عنه اهلل رضي ـ عفان بن عثمان الثالث اخلليفة عهد على الناس كثر فلما عمر،
بتأييد عثمان أحدََث احلديثة اإلعالم وسائل وال اليوم املعروفة الساعات لديهم تكن ومل األسواق
أن الناس ليَعلم الوقت دخول قبل "الزَّوراء" هلا يقال السوق يف دار على أذَانًا وموافقتِهم الصحابة
.وقتها حان اجلمعة
.الثالث األذان بأنه يوصف وقد الثاين، األذان عنه يقال وقد األول، األذان أنه األذان هذا على ويطلق
مشروعيته باعتبار ثانٍ وهو .زمنيًّا أوٌل فهو اخلطيب يدَي بني األذان على مقدَّمًا كونه باعتبار أول فهو

إذا ثالث وهو .قبل من موجودًا يكن ومل ـ عنه اهلل رضي ـ عثمان عهد على وُجد فهو وإحداثه،
أذانني، عثمان عهد على السابق فيكون اإلعالم، يف الشتراكهما أو تغليبًا أذانني واإلقامة األذان سَمَّينا
صحيح ويف .الزَّوراء على بثالث عثمان أمَر وقد اخلطبة، عقب واإلقامة اخلطيب يدَي بني األذان مها

املنرب على اإلمام جلس إذا أوله اجلمعة يوم النداء كان :قال يزيد بن السائب عن بسنده البخارّي
عثمان كان فلما ـ عنهما اهلل رضي ـ وعمر بكر وأيب ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب عهد على
.الزوراء على الثالث النداء زاد الناس وكثر عنه اهلل رضي
املنرب
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فلما يقوم، مث يقعد مث قائمًا خنلة جِذْع على خيطب ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وكان
زاده حىت هكذا الوضع وظل درجات، بثالث منربًا اختَذ اجلذع على الوقوف عليه وشّق الناس كثر
.أسفله من درجات ستَّ معاوية خالفة يف مروان
امتَرَوا وقد الساعدّي سعد بن سهل أتَوا رجالًا أن دينار بن حازم أيب عن بسنده البخارّي صحيح ويف
وُضع يوم أوَل رأيته ولقد هو، مِمَّ ألعرف إين واهلل :فقال ذلك عن فسألوه عُودُه؟ مِمَّ :املنرب يف
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أرسل .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عليه جلَس يوم وأوَل
"الناس كلَّمُت إذا عليهنَّ أجلس أعوادًا يل يعمل أن النجار غالمك مُرِي" :مسَّاها قد امرأة فالنة إىل



فأمََر ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول إىل فأرسلَت هبا جاء مث الغابة، طَرفَاء من فعملها فأمَرَته
.ههنا فوُضعَت هبا
إىل اجلذع من ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول انتقل عندما باهرة معجزة حدثت وقد هذا،
استلمه حىت يبكي اجلذع وظل له، الرسول مفارقة على حزنًا وصياح بكاٌء للجذع سُمع فقد املنرب،
ابن عن صحيحه يف البخارّي وأخرج .فسَكَن عليه يدَه ووضَع ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول
املنرب اتَّخَذ فلما جذع، إىل خيطب ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب كان :قال عنهما اهلل رضي عمر
:رواية ويف .الصيّب صياح النخلة فصاحت :رواية ويف .عليه فمسح فأتاه اجلذع، فحَنَّ إليه، تَحوَّل
أتى أو الوالدة قاربت اليت اإلبل من احلوامل :العِشَار) العِشَار كصوت صوتًا اجلذع لذلك فسمعنا
.(عِشَاٌر ونُوٌق عُشَراء ناقة ويقال .أشهر عشرة محلها على
اهلل رسول إىل تَحِنُّ اخلشبة املسلمني، معشر يا :يقول احلديث هبذا حدَّث إذا احلسن كان :ويقال
.إليه تشتاقوا أن أحقُّ فأنتم !لقائه إىل شوقًا ـ وسلم عليه اهلل صلىـ 

اإلنصات
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اجلمعة يوم املسجد دخل ومن اخلطيب، مساع عن التشاغل وحيرُم واجب، للخطبة واإلنصات
هريرة أيب عن بسنده البخارّي صحيح ويف .جيلس مث خفيفتني ركعتني صلَّى املنرب على واخلطيب

واإلمام .أَنصِْت :اجلمعة يوم لصاحبك قلت إذا" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن
.(كِرَامًا مَرُّوا باللَّغِو مَرُّوا وإذا) :تعاىل كقوله اإلمث، هو واللغو ."لَغَوت فقد خيطب
السالم، كرَدِّ واجب أمر أو بئر، من ضرير كتحذير مصلحة فيه الذي العارض األمُر ذلك من واستُثيَن
عن بسنده البخارّي صحيح ويف .آية يف عليه فتح أو نازلة، يف كدعاء اخلطيب من شيء طلب أو
اجلمعة يوم ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول إىل البدو أهل من أعرايّب رجل أتى :قال أنس
عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول فرفع !الناس هلَك العيال، هلَك املاشية، هلَكَت اهلل، رسول يا :فقال
فمازلنا مُطرنا، حىت املسجد من خرجنا فما :قال .يَدعُون معه أيديَهم الناس ورفَع يدعو يدَيه ـ وسلم
يا :فقال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل نيّب إىل الرجل فأتى األخرى، اجلمعة كانت حىت نُمطر
.الطريق ومُنع (الوحل يف السري لصعوبة السفر عن وعجز ضعُف :بَشَِق) املسافر بَشَِق اهلل رسول
."علينا ال حَوَالَينا اللهم" :وقال يدَيه اهلل رسول فرفع :رواية ويف
اجلمعة خطبة
إذا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول كان :قال اهلل عبد بن جابر عن مسلم صحيح يف جاء
.ومسَّاكم صبَّحكم :يقول جيش مُنذِر كأنه حىت غضبه، واشتد صوته وعلَا عيناه امحرَّت خطب
خري فإن بعد، أما" :ويقول والوسطى، السبابه أصبعَيه بني ويَقرِن "كهاتني والساعة أنا بُعثُت" :ويقول



:يقول مث "ضاللة بدعة وكل مُحدَثَاهتا، األمور وشّر حممد، هدُي اهلدي وخري اهلل، كتاب احلديث
."وعلَيَّ فإلَيَّ ضَيَاعًا أو دَينًا ترَك ومن فألهله، مالًا ترَك ومن نفسه، من مؤمن بكل أولَى أنا"
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عظيم بأمر املتعلقة اخلطبة فعند أمته، على اهلل رسول سيدنا حرص لنا يبني الشريف احلديث هذا
جاءكم لقد) :قال عندما املعىن هذا اجمليد القرآن سجل وقد املوقف، مع يتناسب انفعالًا ينفعل
ال االنفعال هذا لكن (رحيٌم رؤوٌف باملؤمنني عليكم حريٌص عَنِتُّم ما عليه عزيٌز أنفسِكم من رسوٌل
بن عمارة أن صحيحه يف مسلم وأخرج هَوجَاء، حركة إىل ينقلب وال املعقولة حدوده عن خيرج
اهلل رسول رأيت لقد اليدَين، هاتني اهلل قبَّح :فقال يدَيه رافعًا املنرب على مروان بن بِشَر رأى رُؤَيبة
.املسبِّحة بأصبعه وأشار .هكذا بيده يقول أن على يَزيد ما ـ وسلم عليه اهلل صلىـ 
متعلقة القضية وليست قصدًا، وخطبته قصدًا صالته كانت بل مُمِلّة طويلة اهلل رسول خطبة تكن ومل
ومراعاة التوجيه وحكمة القصد وإخالص العبادة بصدق متعلقة أساسًا هي وإمنا يقال الذي بالكَّم
.احلال مقتَضَى
وتَحكي وأثبَتَ، أوقََع جيعله بسبب احلكم ارتباط فإن اخلطبة، أثناء طارئة أوضاع بتصحيح بأس وال
خيطب، ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل ورسول اجلمعة يوم جاء الغَطَفايّن سُلَيكًا أن الصحاح كتب
اجلمعة يوم أحدكم جاء" :إذا قال مث "فيهما وتَجوَّْز ركعتني فاركَع قُم سُلَيك، يا" :له فقال فجلس،
."فيهما ولْيتَجوَّْز ركعتني فلْيَركَْع خيطب واإلمام
رسول يا :فقلت خيطب وهو ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب إىل انتهيت :فيقول رفاعة أبو ويَحكي
عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول عليه فأقبَل :قال .دينه ما يدري وال دينه عن يسأل جاء غريب رجل اهلل،
ـ اهلل رسول عليه فقعد حديدًا، قوائمه حسبُت بكرسّي فأيَُت إيلَّ، انتهى حىت خُطبته وترَك ـ وسلم
.آخرها فأمّت خطبته أتى مث اهلل، علّمه مما يعلّمين وجعل ـ وسلم عليه اهلل صلى
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تواضع وفيه .العامل وسؤاله عبارته يف السائل تلطف استحباب احلديث هذا ويف :النووّي اإلمام قال
املبادرُة وفيه .هلم جناحه وخفُض عليهم وشفقتُه باملسلمني ورفقُه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب
وقد املهمة، وقواعده اإلميان عن سأل كان ولعله .فأمهّها األمور أهّم وتقدمُي املستفيت جواب إىل
على وتعليمه إجابته وجب اإلسالم يف الدخول وكيفية اإلميان عن يسأل جاء من أن على العلماء اتفق
.الكرمي شخصَه ويَرَوا كالمَه الباقون ليسمع الكرسّي على ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ وقعودُه .الفور
وهلذا اجلمعة غري أمرٍ خُطبُة فيها ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب كان اليت اخلطبة هذه أن وحيتمل
فصٌل يَحصل مل أنه ويَحتمل واستأنَفَها، اجلمعة كانت أهنا ويَحتمل الطويل، الفصل هبذا قَطَعها
.أثنائها يف املشُي يضّر وال منها فيكوَن باخلطبة متعلقًا كان الغريب هلذا كالمه أن ويَحتمل طويل،



الرشاد سبيل فمعرفة ومجاعات، أفرادًا املسلمني حبياة الصالة لَوَثيقُة اجلمعة خُطبة وإن هذا،
وحتديُد السلوك، وطُهرة العقيدة نقاء على واإلبقاُء االجتماعية، األواصر عُرَى وتوثيق والنواصي،
مصري وإن .اجلمعة خبطبة مرتبط ذلك كل ـ وحضاريًّا واقتصاديًّا سياسيًّا اإلسالمّي اجملتمع مالمح

املدينة، يف الرسول منرب فوق من السياسّي تارخيهم بدأ فقد املنرب، فوق من دائمًا يتحدد املسلمني
.ومغارهبا األرض مشارق يف املساجد ومنابر األزهر ومنرب بغداد ومنرب دمشق منرب بعده وتواىل
مجيعًا ولكنها أخرى، أجهزة فيها يصاحبه قد اهلل إىل الناس لدعوة وسيلة فهو وغاية، وسيلة املنرب إن
اإلهلّي الصوت مصدر هو وحده املنرب ليكون املسجد إىل بالناس العودة هي واحدة لغاية تسعى
.(أحدًا اهلل مع تَدعُوا فال هلل املساجَد وأن) املقدس
اجلمعة وقت
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يوم قائمًا خيطب كان ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب أن اهلل عبد بن جابر عن الصحيح يف جاء
اآلية هذه فزنلت رجلًا، عشَر اثنَا إال يَبَق مل حىت إليها، الناس فانفتََل الشام من عري فجاءت اجلمعة،
.(قائمًا وترَكوك إليها انفَضُّوا هلوًا أو جتارًة رأوا وإذا) اجلمعة يف
يف خطيبًا كان ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب إن منه، العربة واختاذ فيه التأمل جيب موقف هنا
فانصرف املكان، يف جَلَبة وأحدَثَت وبضاعة طعام عليها التجار ألحد عري فأقبلَت اجلمعة يوم الناس
صلى ـ الرسول مع يبق ومل اخلرب، يَستطلعون أو الشراء يَلتمسون وخرجوا اخلطبة مساع عن الناس
بن وجابر اخلطاب بن وعمر الصديق بكر أبو منهم رجلًا، عشر اثنا إال املسجد يف ـ وسلم عليه اهلل
.اهلل عبد
إمنا عنها انفَضُّوا اليت هذه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب خطبة أن "مراسيله" يف داود أبو وذكر
القضية هذه قبل وأنه اخلطبة، عن االنفضاض يف عليهم شيء ال أنه وظنُّوا اجلمعة صالة بعد كانت
.اجلمعة قبل يصلّي كان إمنا
أيها يا) :تعاىل قال والصالة، اخلطبة وقت املسلمني أدب مبيِّنًا نزل قد اإلهلّي الوحي فإن كان ما وأيًّا
إن لكم خرٌي ذلكم البيَع وذَرُوا اهلل ذكر إىل فاسعَوا اجلمعة يوم من للصالة نُودَي إذا آمنوا الذين
القلب وعقد هبا االهتمام به واملراد إليها، السعي جيب اجلمعة لصالة النداء فعند (تعلمون كنتم
عنه، منهّي فهذا السريعَ، املشَي بالسعي املراد وليس .وسكينة وقار يف املسجد إىل والذهاب عليها
السكينةُ، وعليكم فامشُوا الصالة أتيتم إذا" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول أن الصحيح ففي
."فأتِمُّوا فاتكم وما فصلُّوا أدركتم فما
على العلماء اتفاق فإن اجلمعة، نداء أثناء معاملة أو وشراء بيع بينهم حيصل ألَّا املسلمني وشأن
.العقد بطالن والظاهر ال؟ أم العقد يصح هل :واختلفوا .ذلك حرمة
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لتلك تعطيل ألنه النداء؛ وقت اجلمعة عليه جتب ممّن عمل أيّ مباشرُة شرعًا يصح ال هذا وعلى
عن أقواٌم لَيَنتَهِيَنَّ" :مسلم صحيح يف كما ـ والسالم الصالة عليه ـ قال وقد اخلالدة، الشعرية
فإذا) :التالية اآلية قالت مث "الغافلني من لَيكونَنَّ مث قلوبِهم على اهلُل لَيَختِمَنَّ أو اجلُمعاِت وَدْعِهم
.(تُفلحون لعلكم كثريًا اهلَل واذكروا اهلل فضل من وابتَغُوا األرض يف فانتَشِروا الصالُة قُضيَت
وهو الزاد خبري تزوُّد احلقيقة يف هي وإمنا العمل، لسري إعاقًة أو اإلنتاج عن تعطيلًا ليس فاملسألة
احلياة مواصلة املسلم يستطيع حىت اهلل بتقوى الصدر وانشراح باإلميان القلب وامتالء التقوى،
يف اهلل فضل وابتغاء الكون وعمارة األرض يف باالنتشار اإلهلّي االمر هذا كان ولذا الطاهرة، اجلادة
فوقف انصرف اجلمعة صلّى إذ كان ـ عنه اهلل رضي ـ مالك بن عِرَاك أن ويُروَى .احلالل الرزق
فارزُقين أمَرتين كما وانتشرُت فريضتَك وصلَّيُت دعوتَك أجبُت إين اللهم :فقال املسجد باب على
.الرازقني خرُي وأنت فضلك من
من خرٌي اهلل عند ما قل قائمًا وترَكوك إليها انفضُّوا هلوًا أو جتارًة رأوا وإذا) :الثالثة اآلية كانت مث
احلياة وقِيَم الدين مبادئ عن وأموالُنا أهلُونا تَشغَلَنا ألَّا فيجب (الرازقني خرُي واهلُل التجارة ومن اللهِو
وإمنا منَّا، حظًّا أوفُر األعجم فاحليوان وإال وشهوةٍ، ومشارَب مآكَل جمرد احلياة فليست املُثلى،
.أقوَُم هي لليت يهدي الذي اهلل من مِنّة هي وبعده ذلك قبل حقيقتها يف احلياة
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الصالة نوافل
اإلنسان يتعود حىت والليلة، اليوم يف مخسًا واملؤمنات املؤمنني على فريضة الصالة تعاىل اهلل شرع
.حلدوده واملراقبة تعاىل باهلل االتصال دوام
يتهيأ كي للفريضة التمهيد منها جليلة، حلِكَم بعدها أو الفريضة قبل النوافل بعض تعاىل اهلل شرع مث
من الفريضة يف حصَل قد ما جتبَُر لكي مث واخلشية، للسكينة القلب ويتفرغ اهلل ملناجاة العقل
والنعيم الفردوس إىل وتسوقه األعلى املأل إىل تقربه حسنات املرء يكتسب احلالني كلَا ويف قصور،
.املقيم
يصلَي أن شرعًا متصوَّرًا وليس الفريضة، تؤدَّى حىت النافلة تُقبل فال الفرائض، بعد النوافل ومرتبة
ويف .اخلمسة األوقات ويترَك باألسحار متهجدًا يقوَم أو نفسَه، الظهَر ويَدََع الظهر نافلة إنسان
عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :قال ـ عنه اهلل رضي ـ هريرة أيب عن بسنده البخارّي صحيح
أحبَّ بشيء عبدي إيلَّ تقرَّب وما باحلرب، آذَنتُه فقد وليًّا يل عادَى من :قال تعاىل اهلل إن" :وسلم
الذي سَمْعَه كنت أحببتُه فإذا أحبَّه، حىت بالنوافل إيلَّ يتقرب عبدي يزال وال عليه، افترضتُه مما إيلَّ



ألُعطيَنَّه سألين ولئن هبا، ميشي اليت ورجلَه هبا، يَبطش اليت ويَدَه به، يُبصر الذي وبصرَه به، يَسمع
."ألُعيذَنَّه استعاذين ولئن
:هكذا موزعة بالفرائض املرتبطة الصالة ونوافل
مل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب إن :عنها اهلل رضي عائشة السيدة وتقول .الصبح قبل ركعتان
صحيح يف كما أيضًا وتروي .الصبح قبل ركعتني على منه معاهدًة أشدَّ النوافل من شيء على يكن
."مجيعًا الدنيا من إيلَّ أحبُّ لَهُمَا" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب أن مسلم
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ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن عنهما اهلل رضي عمر ابن يروي الظهر لصالة وبالنسبة
:قالت ـ عنها اهلل رضي ـ حبيبة أم عن صحيحة رواية ويف .ركعتني وبعده ركعتني الظهر قبل صلَّى
اهلل حرَّمه بعدها وأربع الظهر قبل ركعات أربع على حافظ من" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
أربعًا يَدَع ال كان ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب أن عائشة عن البخارّي صحيح ويف ."النار على
.الغداة قبل وركعتني الظهر قبل

اهلُل رحم" :والترمذّي داود أبو رواه ما إىل استنادًا قبله، ركعات أربع فهناك العصر لصالة وبالنسبة
."أربعًا العصر قبل صلّى امرًأ

ففي مؤكَّدتان، بعدها وركعتان مؤكَّدتني غري الصالة قبل ركعتان فهناك املغرب لصالة وبالنسبة
:حديثني وساق .املغرب قبل الصالة :بعنوان باب البخارّي صحيح
"شاء ملن" :الثالثة يف قال "املغرب صالة قبل صلُّوا" :وسلم عليه اهلل صلى النيّب فيه قال :األول
.الزمة وشريعة طريقة أي .سنة الناس يتخذها أن كراهة
فلما .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عهد على نفعله كنا إنا :اجلُهيَّن عامر بن عقبة قول :والثاين
.الشغل :قال اآلن؟ مينعك فما :سئل

عمر ابن عن بسنده البخارّي صحيح ويف بعدها، مؤكَّدتان ركعتان فهناك العشاء لصالة وبالنسبة
الظهر، قبل ركعتني :ركعات عشر ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب من حفظت :قال عنهما اهلل رضي
صالة قبل وركعتني بيته، يف العشاء بعد وركعتني بيته، يف املغرب بعد وركعتني بعدها، وركعتني
.الصبح
.للفرائض التابعة املؤكدة النوافل هي فهذه
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وارتفاعها الشمس طلوع بعد وتؤدَّى .الضحى صالة منها كثرية، فهي للفرائض التابعة غري النوافل أما
.ركعة عشرة اثنَتَي إىل بعضهم وأوصَلَها مثان، وأكثرها ركعتان وأقلها .الظهرية وقت الزوال إىل



ـ عنهما اهلل رضي ـ عمر ابن أن البخارّي صحيح ففي ومتعارضة، متعددة ذلك يف واألحاديث
فالنيّب :له قيل .ال :قال بكر؟ فأبو :له قيل .ال :قال فعمر؟ :له قيل .ال :قال الضحى؟ أتصلي :سئل
:قوله ليلى أيب بن الرمحن عبد عن البخارّي وساق .أظنه ال أي .إخَالُه ال :قال وسلم؟ عليه اهلل صلى
إن :قالت فإهنا هانئ، أم غري الضحى يصلي ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيبَّ رأى أنه أحد حدّثَنا ما
صالة أَرَ فلم ركعات، مثايَن وصلَّى فاغتسل مكة فتح يوم بيتها دخل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب
على الفتح يوم الصالة هذه العلماء بعض محل وقد .والسجود الركوع يتم أنه غري منها، أخفَّ قّط
.تعاىل هلل شكر صالة أهنا
وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول رأيت ما :قوهلا ـ عنها اهلل رضي ـ عائشة عن البخارّي ونقل
.ألسبِّحُها وإين الضحى، سُبحة سبَّحـ 

نافلة، الفريضة يف الذي التسبيح ألن بذلك النافلة وخُصَّت التسبيح، من وأصلها النافلة، والسُّبحة
.الفريضة يف كالتسبيح ألهنا "سُبحة" النافلة لصالة فقيل
على "سَبَّحَها رأيته ما" قوهلا العلماء ومحَل "ألستحبها إين" أخرى رواية يف جاء "ألسبحها إين" وقوهلا
.عليها أداوم أي "ألسبِّحُها إين" :وقوهلا .عليها يداوم مل أي الدوام،
صحيح ففي الضحى، بصالة أوصاه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن هريرة أبو وأخرب
الضحى، وصالة شهر، كل من أيام ثالثة صوم :أموت حىت أدَعُهنَّ ال بثالث خليلي أوصاين :البخارّي
.وتر على ونوم
:هي ستة فبلغت الضحى صالة حكم يف العلماء أقوال القيم ابن اإلمام مجع وهلذا
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تارة فعلُها يُستحب :الرابع .أصلًا تُستحب ال :الثالث .لسبب إال تُشرع ال :الثاين .مستحبة أهنا :األول
.البيوت يف عليها واملواظبة صالهتا تُستحب :اخلامس .عليها يواظب ال حبيث أخرى، وتركُها
.55( /3 حجر البن الباري فتح عن نقلًا) بدعة أهنا :السادس
إال الليَل قُمِ .املزمُِّل أيها يا) :تعاىل قال التهجدُ، أو الليل قياُم العظيم الثواب ذات الصلوات ومن
.يَهجَعون ما الليل من قليلًا كانوا) :احملسنني عباده وصف يف شأنه جل وقال 2( ،1 :املزمل) (قليلًا

وتُختَم مَثنَى، مَثنَى نومٍ، بعد تؤدَّى الصالة وهذه 18( ـ 17 :الذاريات) (يَستغفرون هم وباألسحار
وسُنَّتِها العشاء بعد صالته ختَم الليل لقيام معتاد غري اإلنسان كان فإن وترًا، تُسمَّى واحدة بركعة
.هبا يوتر بركعة
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب أن ورد لقد حىت والسجود، القيام طوُل الصالة هذه يف ويُراعَى
.آية مخسني أحدنا يقرأ ما قَدَْر السجدة يسجد وكان وتَشقَّقَت، قدماه تَفطَّرَت
أو ركعة، عشرة ثالث أو ركعة، عشرة إحدى :الركعات عدد من شاء ما يصلَي أن للمسلم وميكن



املرء لنشاط متروكة واملسألة .وترًا العدد يكون أن املهم ركعة، عشرة سبع أو ركعة، عشر مخس
اهلل رسول كان :البخارّي صحيح يف كما عنه، اهلل رضي أنس قال وقد شغله، أو فراغه ومدى ومهَّته
شيئًا، منه يُفطر ألَّا نظنَّ حىت ويصوُم يصوم، ألَّا نظنَّ حىت الشهر من يُفطر ـ وسلم عليه اهلل صلىـ 
اهلل لقول العملي التطبيق هو وهذا .رأيتَه إال نائمًا وال رأيتَه، إال مُصليًا الليل من تراه أن تشاء ال وكان
األرض يف يَضربون وآخرون مَرضَى منكم سيكوُن أن عَلَِم القرآن من تَيسََّر ما فاقرأوا..) :تعاىل
.20( :املزمل) (منه تَيسََّر ما فاقرأوا اهلل سبيل يف يقاتِلون وآخرون اهلل فضِل من يَبتغون
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النيّب كان :قال ـ عنهما اهلل رضي ـ عباس ابن عن البخارّي رواه ما الليل لقيام املأثور الدعاء ومن
السموات قيِّم أنت احلمد، لك اللهم" :قال يتهجد الليل من قام إذا ـ وسلم عليه اهلل صلىـ 

السموات نور أنت احلمد، ولك فيهنَّ، ومن واألرض السموات مُلُْك لك احلمد، ولك واألرض،
احلق، ووعدك احلق، أنت احلمد، ولك واألرض، السموات مَلُِك أنت احلمد، ولك واألرض،
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ وحممد حق، والنبيّون حق، والنار حق، واجلنة حق، وقولك حق، ولقاؤك
خاصمت، وبك أنَبْتُ، وإليك توكلت، وعليك آمنت، وبك أسلمت، لك اللهم .حق والساعة حق،
املؤخِّر، وأنت املقدِّم أنت أعلنت، وما أسررت وما أخرت، وما قدمت ما يل فاغفر حاكمت، وإليك
."باهلل إال قوة وال حول وال غريك، إله ال" أو "أنت إال إله ال

)7/5(

جامعة الصالة
وإمنا إقامة، أو أذان يسبقها وال الكفاية فرض أو السنة سبيل على مجاعة يف تؤدَّى صلوات هناك
الصلوات وهذه .احلال على الثانية ونصب اإلغراء على األوىل الكلمة بفتح "جامعًة الصالَة" هلا ينادى
.اخلسوف أو الكسوف وصالة العيدين وصالة اجلنازة صالة هي

)8/1(

اجلنازة صالة
.للميت وبالفتح للنعش، بالكسر :وقيل .أفصح الكسر :وقيل لغتان، وكسرها اجليم بفتح اجلنازة،)
ودفنه، عليه والصالة وتكفينه غسله وجب مسلم تُوفَِّي مىت (امليت عليه كان إذا إال نعش يقال وال

.األربعة األمور هذه بني الترتيب ويراعى
عطية أم عن بسنده صحيحه يف البخارّي أخرجه ما منها أحاديث، جمموعة جاءت الغسل كيفية ويف

تُوفِّيَت حني ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول علينا دخل :قالت ـ عنها اهلل رضي ـ األنصارية
اآلخرة يف واجعَلَْن وسِدْر، مباء ذلك رأيتُنَّ إن ذلك من أكثَر أو مخسًا أو ثالثًا اغسِلْنَها" :فقال ابنته



"إياه أَشْعِرْنَها" :فقال حَقْوَه فأعطانا آذنّاه، فرَغنا فلما "فآذِنَّين فرَغتُنَّ فإذا كافور، من شيئًا أو كافورًا
.إزاره يعين
وهو املاء، عليه يُصَّب مث اجلسد على يوضع أو النظافة، أجل من باملاء خيلط النَّبْق، شجر والسِّدْر
باحلَنُوط، طيَّبه أي امليت، حنَّط :يقال وقد .الرائحة قوّي الطيب من لون والكافور .بالصابون أشبه
.خاصًة للميت الطِّيب من يُخلط شيء كل وهو
وكفنه بدنه على جيعل مث امليت، بدن جيفَّف مث والكافور، باملاء الغسالت تكون أن األفضل ومن
.نفاذة رائحته تظل حىت احلنوط
إىل املاء ليبلغ بلطف الطويل الرأس شعر نقُض ويُراعَى الوضوء، ومواضع بامليامن يبدأ امليت وغسل
الناصية شعر قرون، ثالثة الطويل الشعر ويُجعل كفنه، يف امليت إىل ضُمَّ شيء منه تناثر فإن البشرة،
.الظهر خلف الثالث هذه وتُلقَى اجلانبني، وشعر
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طيبًا، أو حَنُوطًا غسله يف يُجعل وال وسِدْر، مباء يُغسل العمرة أو باحلج مُحرِمًا امليت كان وإذا
رضي ـ عباس ابن عن البخارّي صحيح ويف ملبِّيًا، القيامة يوم يبعثه اهلل فإن رأسه؛ ويُكشَف ويكفَّن
من وقع إذا بعرفة ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول مع واقف رجل بينما :قال ـ عنهما اهلل
اغسلوه" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال (عنقه كسَرَت) أوقَصَته أو أقعَصَته أو فأقصَعَته راحلته
يوم يبعثه اهلل فإن (الرأس غطاء اخلمار) رأسه ختمِّروا وال حتنِّطوه وال ثوبني يف وكفِّنوه وسدر مباء
."ملبِّيًا القيامة
صحيح ويف العلماء، مجهور عند املعركة بثياب ويدفن عليه يصلَّى وال يغسَّل ال املعركة وشهيد
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب كان :قال عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن بسنده البخارّي
إىل له أُشري فإذا "للقرآن؟ أخذًا أكثر أيُّهم" :يقول مث واحد ثوب يف أحد قتلَى من الرجلني بني يَجمع
يغسَّلوا ومل دمائهم يف بدفنهم وأمر "القيامة يوم هؤالء على شهيد أنا" :وقال اللَّحد، يف قدَّمه أحدمها
.عليهم يُصَلِّ ومل
صاحل، غري أو صاحلًا عبدًا، أو كبريًا، أو صغريًا والرجل، املرأة بني ذلك يف فرق وال :حجر ابن قال
من الكفار حبرب وخرج .مستقرة حياة ذلك بعد وعاش القتال يف جُرح من "املعركة" بقوله وخرج
املذكور، السبب غري بسبب شهيدًا سُمَِّي من ذلك جبميع وخرج .البغي كأهل املسلمني بقتال مات
.العلماء مذاهب من الصحيح على كله وهذا اآلخرة، ثواب مبعىن "شهيد" له يقال وإمنا
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قول وهو .الشهيد على يصلَّى :بعضهم قال مشهور، الكفار معركة قتيل على الصالة يف واخلالف
الشافعّي وقال وأمحد، والشافعيِّ املدنيِّني قول وهو .عليه يصلَّى ال :بعضهم وقال .وإسحاق الكوفيِّني



يُصَلِّ مل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب أن متواترة وجوه من عيان كأهنا األخبار جاءت :األم يف
بشرح الباري فتح) يصح ال تكبريةً، سبعني محزة على وكبَّر عليهم صلَّى أنه رُوَي وما أحد، قتلى على
.210( ـ 209 /3 البخارّي صحيح
احلرير يف الرجال تكفني جيوز فال حيًّا، يَلبَس ما جنس من والكفُن الغسل، بعد يكون إمنا والتكفني
للرجال مطلقًا احلرير يف التكفني الفقهاء وعامة مالك اإلمام كره بل احلياة، حال عليهم حمرَّم ألنه

يُزاد وقد بيض، أثواب ثالثة يكون أن والسنة .البدن مجيع يستر واحد ثوب الكفن وأقلُّ .والنساء
من فعلى تركة له تكن مل فإن امليت، تركة من الكفن ومثن .للمرأة ومخار للرجل، عمامة مث قميص
للتراب، الكفن ألن شرعًا؛ عنها منهّي الكفن يف واملغاالة .املسلمني مال بيت فمن وإال نفقته، تلزمه
صحيح ويف .لإلسراف منعًا اجلديد من أفضل الثياب من املغسول أن إىل العلماء بعض ذهب بل

ـ عنه اهلل رضي ـ بكر أيب على دخلت :قالت ـ عنها اهلل رضي ـ عائشة عن بسنده البخارّي
قميص فيها ليس سَحُوليّة بيض أثواب ثالثة يف :قالت وسلم؟ عليه اهلل صلى النيّب كفَّنتم كم يف :فقال
فأّي :قال .اإلثنني يوم :قالت وسلم؟ عليه اهلل صلى اهلل رسول تُوُفَِّي يوم أيّ يف :هلا وقال .عمامة وال
به فيه، ميرَّض كان عليه ثوب إىل فنظر .الليل وبني بيين فيما أرجو :قال .اإلثنني يوم :قالت هذا؟ يوم
فكفِّنوين ثوبني عليه وزيدوا هذا ثويب اغسلوا :فقال (زعفران عليها قطعة أي لطخ) زعفران من ردع
حىت يُتوفَّى فلم .للمُهلة هو إمنا امليت، من باجلديد أحق احلّي إن :قال .خَلَق هذا إن :قلت .فيهما
.يصبح أن قبل ودُفن الثالثاء ليلة من أمسى
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.االسم هبذا تسمى مينية بلدة إىل نسبة :وقيل .النقّي القطن هو :قيل الفتح، أو بالضم والسحول
العدد، يف دخوهلما نفَي ويَحتمل مجلة، وجودمها نفَي يَحتمل "عمامة وال قميص فيها ليس" وقوهلا
.الثالثة على زائدان والعمامة القميص أن أي
التمهل، وبالفتح الصديد، بالكسر هو :وقيل وكسرها، وفتحها امليم بضم "للمُهلة هو إمنا" وقوله
.فيه املغاالة ينبغي فال للصديد الكفن أن أي الصديد، هنا واملراد .الزيت عكر وبالضم
إىل وحتتاج .للميت عبادة أهنا اجلهالء يتوهم ال حىت سجود وال ركوع فيها ليس اجلنازة وصالة
.صفوفًا وجعلها بالتسليم واختتمها بالتكبري افتتحها ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب ألن كاملة طهارة
التكبرية يف الرفع حنيفة وأبو الثورّي واختار .مجيعًا فيها يدَيه يرفع تكبريات أربع اجلنازة وصالة
وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب على ويصلّي األوىل التكبرية عقب الفاحتة املصلّي ويقرأ .فقط األوىل
بعده تَفتِنَّا وال أجره تَحرمنا ال اللهم :الرابعة يف ويقول الثالثة، عقب للميت ويدعو الثانية، عقبـ 
حنيفة وأيب الثورّي عند وتسليمتني العلماء، مجهور عند واحدة تسليمة يسلم مث .وله لنا واغفر
.السلف من ومجاعة والشافعّي



.العلم أهل أكثر عليه الذي هو تكبريات أربع على واالقتصار
:يلي ما ذلك يف حجر ابن اإلمام ونقَل اجلنازة، صالة تكبريات عدد يف السلف اختلف وقد
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ابن وروى .وسلم عليه اهلل صلى النيّب إىل ذلك ورفَع مخسًا، يكبّر أنه أرقم بن زيد عن مسلم روى
وغريه املنذر ابن وروى .مخسًا فكبّر أسد بين من رجل جنازة على صلّى أنه مسعود ابن عن املنذر
أيضًا وروى .أربعًا الناس سائر وعلى مخسًا الصحابة وعلى ستًّا بدر أهل على يكبّر كان أنه علّي عن
عبد بن بكر وذهب .ثالثًا فكبّر جنازة على عباس ابن خلف صلّيت :قال معبد أيب عن صحيح بإسناد
من ينُقص ال :قال لكن مثله، أمحد وقال .سبع على يزاد وال ثالث من ينُقص ال أنه إىل املُزيَّن اهلل
اهلل صلى ـ اهلل رسول عهد على يكبّرون كانوا :قال وائل أيب إىل حسن بإسناد البيهقّي وروى .أربع
/3 الباري فتح) الصالة كأطول أربع على الناس عمر فجمع وأربعًا، ومخسًا وستًّا سبعًا ـ وسلم عليه
)202.
:قال مالك بن عوف عن بسنده مسلم صحيح يف جاء ما الصالة عند للميت يقال الذي الدعاء ومن
له اغفْر اللهم" :يقول وهو دعائه من فحفظت جنازة على ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول صلى

اخلطايا من ونقِّه والبَرَد، والثلج باملاء واغسِلْه مُدخَله، ووسِّْع نُزُله وأكرِْم عنه، واعُف وعافِِه وارحَمْه،
خريًا وأهلًا داره من خريًا دارًا وأبدِلْه الدنَس، من األبيض الثوب (ينقَّى كما :رواية ويف) نقَّيت كما
بن عوف قال "النار عذاب من أو القرب عذاب من وأَعِذْه اجلنة وأدخله زوجه، من غري وزوجًا أهله من
.امليت ذلك أنا أكون أن متنيت حىت :مالك
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فيمكن امليَت الشخَص قصَد وإن) أنثى أو كان ذكرًا امليت حال فيها يراعَى الضمائر أن ويالحظ
مفردًا (كلها الضمائر تأنيث له جاز اجلنازَة قصَد وإن املذكر، بضمري واألنثى للذكر الدعاء استخدام
صالة وعند .األزواج تعدد هلا جيوز ال املرأة ألن "زوجه من خريًا زوجًا" املرأة يف يقال وال .مجعًا أو
قال :البخارّي صحيح ويف .والرمحة والعافية واملثوبة باألجر للوالدَين الدعاء يكون الطفل على
شافعًا احلوض إىل سابقًا أي) فَرَطًا لنا اجعَلْه اللهم :ويقول الكتاب بفاحتة الطفل على يقرأ :احلسن
.وأجرًا وسَلَفًا (لوالدَيه
أما صفوفهم يف الرجال مع يقفوا أن للصبية وميكن اجلنازة، صالة أداء والصبيان للنساء وجيوز
اجلنائز، على الناس مع الصبيان صالة :بعنوان باب البخارّي صحيح ويف .الرجال خلف فيَكُنَّ النساء
جندب بن مسرة عن مسلم صحيح ويف .ذلك يف لالتباع الرجل ورأس املرأة وسط عند اإلمام ويقف
عليها فقام نفاسها يف ماتت امرأة على ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وراء صليت :قال



.وسطها الصالة يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول
الستر حصل فقد اختاذه بعد أما لسترهنَّ، للنساء النعش اختاذ قبل كان ذلك أن العلماء بعض ويرى
.شاء حيث اإلمام ويقف واملرأة الرجل بني فرق فال

العلم أهل من مجاعة أن حجر ابن اإلمام ونقل اجلنازة، صالة يف باإلمامة األحق يف العلماء واختلف
الوايل من أحق الويّل :الشافعّي وقال .الويّل من أحق الوايل :آخرون وقال .أحق احلّي إمام إن :قالوا
.3/191( الباري فتح)
عن بسنده البخارّي صحيح ويف قليلًا، كانوا ولو حىت اجلنازة خلف صفوفًا الناس يقف أن السنة ومن
أو الثاين الصف يف فكنت النجاشّي على صلى ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب أن اهلل عبد بن جابر
.صفوف وحنن عليه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب وصلّى فصَفَفنَا :رواية ويف .الثالث
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مسلم صحيح ويف قربه، على ولو آخر مكان أيّ يف يؤديَها أن ميكن امليت على الصالة فاتته ومن
أو املسجد (وتنظفه املسجد من القمامة تزيل أي) تَقُّم كانت سوداء امرأة أن هريرة أيب عن بسنده
كنتم أفال" :قال .مات :فقالوا عنه أو عنها فسأل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول ففقدها شابًّا

فدلُّوه "قربه على دلُّوين" :والسالم الصالة عليه فقال أمره، أو أمرها صغّروا فكأهنم :قال !"آذَنتموين
هلم ينورها ـ وجل عز ـ اهلل وإن أهلها على ظلمة مملوءة القبور هذه إن" :قال مث عليها فصلّى
."عليهم بصاليت
ملا عليهم والصالة املوتى وتشييع اجلنائز شهود على ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول حث وقد
قال :قال هريرة أبا أن بسنده مسلم صحيح ويف .الشفاعة من امليت يناله وما الثواب من احلّي يناله
حىت شهدها ومن قرياط، فله عليها يصلَّى حىت اجلنازة شهد من" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
مثل أصغرمها" :رواية ويف ."العظيمني اجلبلني مثل" :قال القرياطان؟ وما :قيل "قرياطان فله تُدفن
ضيَّعنا لقد :قال هريرة أيب حديث بلغه فلما ينصرف، مث اجلنازة على يصلي عمر ابن وكان ."أُحُد
عليه اهلل صلى النيّب عن ـ عنها اهلل رضي ـ عائشة عن بسنده مسلم صحيح ويف !كثرية قراريط
ويف ."فيه شُفِّعوا إال له يَشفَعون كلهم مائة يبلغون املسلمني من أمة عليه تصلّي ميّت من ما" :وسلم
إال شيئًا باهلل يشركون ال رجلًا أربعون جنازته على فيقوم ميوت مسلم من ما" :عباس ابن عن رواية
"اجلنة اهلل أدخله خبري أربعة له شهد مسلم أيّما" :البخارّي خرَّجها رواية ويف ."فيه اهلل شفَّعهم
.الواحد عن نسأله مل مث "واثنان" :قال واثنان؟ :فقلنا "وثالثة" :قال وثالثة؟ :فقلنا
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إىل فمَرَدُّه خَفَي وما يَعلمون، مما للواقع مطابق هو مبا والصدق الفضل أهل شهادُة ذلك يف واملعتبَر
حتت داخلة األعمال فإن يلحقه الصاحلني دعاء فلعل بالفسق مشهورًا امليت كان وإذا وجل، عز اهلل



ومن يشاُء ملن ذلك دوَن ما ويَغفُر به يُشرََك أن يَغفُر ال اهلَل إن) :شأنه جل قال كما اإلهلية املشيئة
.116( :النساء) (بعيدًا ضاللًا ضَلَّ فقد باهلل يُشرِْك
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العيد صالة
عقب شوال غِرّة يف الفطر عيد مها اإلسالم، أركان من بركنني يرتبطان سنويان عيدان املسلمني لدى
هو الذي بعرفة الوقوف عقب احلجة ذي من العاشر اليوم يف األضحى وعيد رمضان، شهر صيام
.احلج أركان أعظم
تكبرية غري سبعًا األوىل يف يكبّر ركعتان، وهي وارتفاعها، الشمس شروق بعد العيد صالة وتؤدَّى
التكبريات :وأمحد مالك وقال .الشافعّي مذهب هو كما القيام، تكبرية غري مخسًا الثانية ويف اإلحرام
تكبرية غري األوىل يف أربع :حنيفة وأبو الثورّي وقال .اإلحرام تكبرية إحداهنَّ األوىل، يف سبع

.القيام تكبرية غري الثانية يف وثالث اإلحرام،
ويف (اجمليد والقرآن ق) بسورة األوىل الركعة يف يقرأ ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وكان
اخلطاب بن عمر أن بسنده مسلم صحيح ففي .(القمر وانشق الساعة اقتربت) بسورة الثانية الركعة
والفطر؟ األضحى يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول به يقرأ كان ما :الليثّي واقد أبا سأل
بن عمر أن شك وال .(القمر وانشق الساعة اقتربت)و (اجمليد والقرآن ق) بـ فيهما يقرأ كان :فقال

.النبوّي اهلدي هبذا الناس إعالم أو التثبت أراد لكنه ذلك يعلم كان ـ عنه اهلل رضي ـ اخلطاب
وحيثّهم الدين وشعائر اإلسالم مبعامل فيهما الناس يذكّر خطبتني بأداء اإلمام يقوم الصالة انتهاء وعقب
.األخالق ومكارم الصدقة على
مذهب هو كما سبع، بتكبريات الثانية اخلطبة وافتتاح تسع بتكبريات األوىل اخلطبة افتتاح ويندب
.الشافعي
.بعدها وال قبلها العيد لصالة سنة وال
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لعذر الصالة النساء بعض يُؤَدِّ مل لو حىت وصبيةً، ونساًء رجالًا املسلمني مجيع الصالة وحيضر
أم عن بسنده مسلم صحيح ويف .واملودة واحلب اإلخاء يعمق املبارك الطيب اللقاء هذا فإن شرعيّ،
خلف فيَكُنَّ يَخرُجَن واحلُيَّض :قالت .والبكر واملخبّأة العيدين يف باخلروج نؤمَر كنا :قالت عطية
الفطر يف خنرجهنَّ أن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أمرنا :رواية ويف .يكبّرون الناس

.تتزوج مل اليت البالغة وهي عاتق، مجع العواتق) اخلدور وذوات واحلُيَّض العواتق واألضحى،
احلُيَّض فأما (بيتها يف املَصُونة املتزوجة هبا واملراد املزنل، أي اخلدر، ذات مبعىن واملخبّأة
جلباب؟ هلا يكون ال إحدانا اهلل، رسول يا :قلت .املسلمني ودعوَة اخلرَي ويَشهَدَن الصالة فيعتَزِلَن



."جلباهبا من أختُها لِتُلْبِسْها" :قال
اجلمع هلذا يتسع املسجد خارج مكان ويف والصحراء اخلالء يف العيد صالة يستحب وهلذا
صالة يؤدون مكة أهل) الشرعية األعذار أصحاب تواجد حرمة يف املسجد حكَم يأخذ وال احلاشد
إذا أفضل املسجد يف العيد صالة أن الشافعّي اإلمام ويرى .واتساعه لشرفه احلرام املسجد يف العيد
.(متسعًا كان
إذا :بعنوان باب البخارّي صحيح يف جاء وقد بيته، يف قضاؤها له جاز اإلمام مع العيد صالة فاتته ومن
عليه اهلل صلى النيّب لقول والقرى، البيوت يف كان ومن النساء وكذلك ركعتني، يصلي العيد فاته
وبنيه أهله فجمع بالزاوية عتبة أيب ابنَ موالهم مالك بن أنُس وأمََر "اإلسالم أهل عيدنا هذا" :وسلم
ركعتني يصلون العيد يف جيتمعون السواد أهل :عكرمة وقال .وتكبريهم املصر أهل كصالة وصلى
.ركعتني صلى العيد فاته إذا :عطاء وقال .اإلمام يصنع كما
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نساء، أو رجالًا املسلمني لكل العيد صالة حكم عموَم "عيدنا هذا" حديث سوق من البخارّي ويقصد
مع فيه يقيم مالك بن ألنس كان موضع بالزاوية واملراد البوادي، أو األمصار يف مسافرين، أو مقيمني
عموم ليؤكد البخارّي ساقه ذلك وكلُّ .والبوادي القرى أهل بالسواد واملراد .البصرة من قريبًا أهله
.ركعات أربع أدَّى العيد صالة فاتته من أن الفقهاء بعض ويرى .العيد صالة حكم
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول مع العيد صالة عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر لنا ويصف
العيد، يوم الصالة ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول مع شهدُت :مسلم صحيح يف كما فيقول
على وحَّث اهلل بتقوى فأمر بالل، على متوكئًا قام مث إقامة، وال أذان بغري اخلطبة قبل بالصالة فبدأ
فإن تصدَّقن" :فقال وذكَّرهنَّ فوعظهنَّ النساء أتى حىت مضى مث وذكّرهم، الناس ووعظ طاعته
العدل، والوسط خيارهنَّ، من النساء واسطة) النساء واسطة من امرأة فقامت "جهنم حطب أكثرَكنَّ
رسول يا مل :فقالت (وسواد تغري فيهما اخلدَّين، سَعفاء) اخلدَّين سَعفاء (النساء وسط يف جالسة أي
ثوب يف يلقني حُلِيِّهنَّ، من يَتصدَّقَن النساء فجعل "العشري وتَكفُرَن الشَّكاة تُكثِرَن ألنكنَّ" :قال اهلل؟
.وخوامتهنَّ أقراطهنَّ من بالل
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فلما وعمر، بكر وأيب ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول زمَن اخلطبة قبل الصالة كانت وقد
اجملال ليفسح الصالة قبل باخلطبة فبدأ الصالة يدركون ال قد الناس أن رأى عثمان اخلالفة توىل
الناس يَحبِسوا كي اخلطبة تقدمت معاوية عهد ويف .بعيدة أماكن ومن اآلفاق من القادمني هلؤالء
كان :قال اخلدرّي سعيد أيب عن بسنده البخارّي صحيح ويف .الصالة وينتظروا اخلطبة لسماع



به يبدأ شيء فأول املصلّى، إىل واألضحى الفطر يوم خيرج ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول
ويأمرهم، ويوصيهم فيَعِظُهم صفوفهم، على جلوس والناس الناس، مقابل فيقوم ينصرف مث الصالة،
الناس يزل فلم :سعيد أبو قال .ينصرف مث به، أمر بشيء يأمر أو قطعه، بعثًا يقطع أن يريد كان فإن
إذا املصلَّى أتينا فلما فطر، أو أضحى يف ـ املؤمنني أمري وهو ـ مروان مع خرجت حىت ذلك على
فارتفع فجَبَذين، بثوبه فجَبَذت يصليَ، أن قبل يَرتقيَه أن يريد مروان فإذا الصلت، بن كثرُي بَنَاه منرب
واهلِل أعلم ما :فقلت .تعلم ما ذهب قد سعيد أبا :فقال .واهلل غريمت :له فقلت الصالة، قبل فخطب
.الصالة قبل فجعلتها الصالة بعد لنا جيلسون يكونوا مل الناس إن :فقال .أعلم ال مما خرٌي
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على يعين ـ خطبهم مث بالناس صلى عثمان، الصالة قبل خطب من أول أن حجر ابن اإلمام وساق
اليت غري العلة وهذه .الصالة قبل خيطب صار أي ذلك، ففعل الصالة يدركوا مل ناسًا فرأى ـ العادة
مصلحتهم فراعَى مروان وأما الصالة، إدراكهم يف اجلماعة مصلحة رأى عثمان ألن مروان؛ هبا اعتّل
سّب مِن فيها ملا اخلطبة مساع ترك يتعمدون مروان زمن يف كانوا إهنم :وقيل .اخلطبة إمساعهم يف
أن وحيتمل .نفسه مصلحة راعى إمنا هذا فعلى الناس، بعض مدح يف واإلفراط السّبّ، يستحق ال مَن
أول أن تفيد روايات وجاءت .إليه نُسب فلذلك عليه فواظب مروان خبالف أحيانًا ذلك فعل عثمان
ألنه ملعاوية تبعًا ذلك فعل مروان أن إىل يشري فهذا معاويةُ، العيد يف الصالة قبل اخلطبة أحدث من
األمراء على العلماء إنكار منه يؤخذ مروان مع اخلدرّي سعيد أيب وموقف .جهته من املدينة أمري كان
خبالف العامل عمل وجواز به، خيرب ما صدق على العامل حلف أيضًا وفيه .السنة خيالف ما صنعوا إذا
البداءة أن على بذلك ويستدل .ينصرف ومل اخلطبة حضر سعيد أبا ألن احلاكم، يوافقه مل إذا األَوْلَى
.(بتصرف 452 ـ 2/450 الباري فتح) صحتها يف بشرط ليست العيد يف بالصالة
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االستسقاء صالة
30( :األنبياء) (حيٍّ شيٍء كلَّ املاء من وجعلنا) :تعاىل اهلل قال وقد باملاء، مرتبطة الكائنات حياة

اهلل قال البشر، حاجة بقدر ويفيض األرض من وخيرج السماء من يزنل املاء أن اهلل رمحة واقتضت
18( :املؤمنون) (لقادرون به ذَهاٍب على وإنّا األرض يف فأسكَنَّاه بقَدٍَر ماء السماء من وأنزلنا) :تعاىل
قل) :تعاىل قال إليه، نلجأ اهلل غري جند وال والنسل، احلرث هلك املطر تأخر أو املاء جف فإذا
هو وجل عز اهلل من املاء وطلب 30( :امللك) (مَعنٍِي مباٍء يأتيكم فمن غَوْرًا ماؤكم أصبََح إن أرأيتم
:صور ثالثة له سبحانه اهلل إىل اللجوء وهذا "االستسقاء" املسمَّى
أو رجالًا جتمع، يف أو انفراد مع هناره أو ليله يف اهلل إىل اإلنسان يَجأر حبيث .مطلقًا الدعاء :األوىل



جل فقال باإلجابة، ووعَدَنا بالدعاء اهلل أمَرَنا فقد له، اهلل يستجيب حىت الدعاء يف املرء ويُلّح نساء،
يب وليؤمنوا يل فليَستجيبوا دَعَاِن إذا الداِع دعوَة أُجيُب قريٌب فإين عين عبادي سألك وإذا) :شأنه
.186( :البقرة) (يرشُدون لعلهم
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عن مسلم صحيح ويف .اجلمعة خطبة يف أو عقبها أو اخلمس الصلوات إحدى أثناء الدعاء :الثانية
بن لعمر دار هي) القضاء دار حنو كان باب من اجلمعة يوم املسجد دخل رجلًا أن مالك بن أنس

يف اقتصروا مث "عمر دَين قضاء دار" هلا يقال وكان عليه، كان لِدَين قضاًء وفاته بعد بِيعَت اخلطاب
اهلل رسوَل فاستقبل خيطب قائم ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل ورسول (القضاء دار :فقالوا الكالم
اهلل فادُع السبل وانقطعت األموال هلكت اهلل، رسول يا :قال مث قائمًا ـ وسلم عليه اهلل صلىـ 
اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم" :قال مث يديه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول فرفع :قال .يُغِثْنَا
وال بيت من سَلْع وبني بيننا وما قَزَعة، وال سحاب من السماء يف نرى ما واهلل وال :أنس قال "أغثنا
قرب جبل :الالم وسكون السني بفتح وسَلْع، .السحاب من القطعة :والزاي القاف بفتح القَزَعة،) دار

(ساطعة والشمس صحو فاجلو األمطار، لسقوط باطنًا وال ظاهرًا سببًا جيدوا مل أهنم واملراد .املدينة
واهلل فال :قال .أمطرت مث انتشرت السماء توسطت فلما الترس، مثل سحابة ورائه من فطلعت :قال
(املطر فيه يتواصل متصلة أيام سبعة هي الزمن من فترة أي .القطع :السبت) سَبْتًا الشمس رأينا ما
قائم ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل ورسول املقبلة اجلمعة يف الباب ذلك من رجل دخل مث :قال
.عنها يُمسِكْها اهلل فادع السبل وانقطعت األموال هلكت اهلل رسول يا :فقال قائمًا فاستقبله خيطب
وال (حوالَينا رواية يف) حولنا اللهم" :قال مث يديه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول فرفع :قال
دون وهي :أكَمة مجع األكام) الشجر ومنابت األودية وبطون والظِّراب اآلكام على اللهم علينا،
يَدُْع مل الرسول أن واملالحظ .الصغرية الروايب وهي :فسكون بفتح ظَرْب، مجع والظراب .اجلبل
.الشمس يف منشي وخرجنا فانقلعت (به االنتفاع أماكن إىل بتحوله دعا وإمنا كلّيّة املطر بانقطاع
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مسلم صحيح ويف .لالستسقاء املُثلَى الصورة هي وهذه .خطبتني واداء ركعتني صالة :الثالثة
واستقبل فاستسقى املصلَّى إىل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب خرج :منها نسوق روايات جمموعة
فجعل فاستسقى يومًا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول خرج .ركعتني وصلى رداءه وقلب القبلة
رسول رأيت :قال أنس عن .ركعتني صلى مث رداءه وحوّل القبلة واستقبل اهلل يدعو ظهرَه الناس إىل
ـ النيّب أن أنس عن .إبطَيه بياُض يُرى حىت الدعاء يف يدَيه يرفع ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل
.السماء إىل كفَّيه بظهر فأشار استسقى ـ وسلم عليه اهلل صلى



:يلي ما 187( /6 النووّي بشرح مسلم) النووّي اإلمام من نلتقط األحاديث هذه شرح ويف
أوسع وألهنا والتواضع، االفتقار يف أبلغ ألنه الصحراء؛ إىل لالستسقاء اخلروج استحباب ـ 1

.للناس
والرداء أسفله، أعاله وجيعل وعكسه يسارًا ميينه جبعل الرداء حتويل) الرداء حتويل استحباب ـ 2
يف :قيل االستسقاء، خطبة أثناء يف (اجلسم أسفل يغطي ما وهو اإلزار ويقابله اجلسم، أعلى يغطي ما
إىل القحط من احلال بتغري تفاؤلًا التحويل وشُرع .القبلة يستقبل حني :وقيل .الثانية اخلطبة ثلث
.واملأمومني اإلمام من التحويل ويكون الغيث،
الصالة أن إىل واجلماهري الشافعّي فذهب بعدها؟ أو الصالة قبل اخلطبة هل :العلماء اختلف ـ 3
.الصالة تقدمي واألفضل جائز ذلك فكل .اخلطبة بعد الصالة :الليث وقال اخلطبة، قبل
الشافعّي به فقال العيد؟ يف يكرب كما الصالة أول يف زائدة تكبريات يكرب هل :العلماء اختلف ـ 4
.يكرب ال :اجلمهور وقال جرير، وابن
لصالة يؤذَّن ال أنه على وأمجعوا الصالة، يف بالقراءة اجلهر استحباب على العلماء أمجع ـ 5

.جامعة الصالة :يقال ولكن يقام، وال االستسقاء
صالة يف الرفع لكن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول هَدْي من الدعاء يف اليدين رفع ـ 6

.(اجلناح حتت ما :الباء بسكون اإلبْط) اإلبْط بياض يُرى حبيث بليغًا يكون االستسقاء
)11/3(

شيء لسؤال دعا وإذا السماء، إىل كفيه ظهر وجيعل يديه يرفع أن بالء لرفع دعاء كل يف السنة ـ 7
.السماء إىل كفيه بطن جعل وحتصيله
وترك ألصحاهبا احلقوق ورد والصدقة التوبة على الناس حث على خطبته يف اإلمام وحيرص هذا،
عليه نوح سيدنا لسان على يقول تعاىل فاهلل الذكر، وكثرة الصيام إىل واملبادرة والبغضاء الشحناء
وبننَي بأمواٍل ويُمدِدْكم .مِدْرارًا عليكم السماَء يُرسِل .غفَّارًا كان إنه ربَّكم استغفِروا فقلت) :السالم
.12( ـ 10 :نوح) (أهنارًا لكم ويَجعْل جناٍت لكم ويَجعْل
.الغيث ويزنل الدعاء تعاىل اهلل يستجيب حىت يوم بعد يومًا اخلطبة مع الصالة وتُكرر
مكان يف القحط أصاهبم منهم فريق أجل من يُصلّوا أن القحط يُصبْهم مل الذين للمسلمني وميكن
.املرصوص والبنيان الواحد كاجلسد إخوة املسلمني فإن آخر،
مُسترزِقُون، ألهنم اخلطبة؛ ومساع الصالة حضور من الذمة أهل يُمنع ال أنه قرأت ما أعجب ومن
حممد للشيخ "شجاع أيب ألفاظ حل يف اإلقناع") هلم استدراجًا جييبهم وقد واسع، اهلل وفضل
.(ـه1329 سنة املصرية األزهرية املطبعة ط 166 /1 اخلطيب الشربييّن
:الشافعّي أسنده الذي الدعاء ومن



)11/4(

ومنابت واآلكام الظِّراب على اللهم هَدْم، وال بالء وال مَحق وال عذاب سُقيَا وال رمحة سُقيَا اللهم"
سَحًّا جملّلًا غَدَقًا مَرِيعًا مريئًا هنيئًا مُغيثًا غيثًا اسقنا اللهم علينا، ال حوالَينا اللهم األودية، وبطون الشجر
الالم بكسر واجمللّل .الكثري :والغَدَق .مناء أي رَيع ذا :الراء وكسر امليم بفتح املَرِيع) دائمًا طَبَقًا
أي :والباء الطاء بفتح والطَّبَق .سال إذا .املاء سَّح :ويقال .بالنبات ويكسوها األرض يعُّم :أي

والبالد بالعباد إن اللهم القانطني، من جتعلنا وال الغيث اسقنا اللهم (اللنب :والضرع .األرض يستوعب
علينا وأنزل الضرع، لنا وأَدِرَّ الزرع لنا أَنبِْت اللهم إليك، إال نشكو ال ما والضنك واجلوع اجلهد من
إنا اللهم غريك، يكشفه ال ما البالء من عنا واكشف األرض، بركات من لنا وأَنبِْت السماء، بركات من

.غفارًا كنت إنك نستغفرك
)11/5(

الكسوفني صالة
:تعاىل اهلل قال بالقمر، واخلسوُف بالشمس الكسوُف خيتص وقد والقمر، للشمس الكسوفان

أو كلّيًّا والقمر الشمس ضوء ذهاُب واخلسوف بالكسوف واملراد 8( :القيامة) (القمُر وخسَف)
.وركوعان وقراءتان قيامان ركعة كل يف ركعتان، وهي سنة، الكسوفني وصالة .جزئيًّا
أن العلماء بعض يرى) قيام كل يف الفاحتة يقرأ النوافل، كسائر ركعتان أهنما العلماء مجهور ويرى
العلماء بعض ذهب) والسجود والركوع القراءة ويطيل (ركعة كل من فقط األول القيام يف الفاحتة
ومجهور جهرًا، القراءة وتكون (صالة كل يف املعتاد كالسجود يكون بل يطوَّل ال السجود أن إىل
قال) خطبتان بعدها ويُستحب .القمر خسوف يف ويَجهَر الشمس كسوف يف يُسِّر أنه على العلماء
الرجال وحيضرها املسجد، يف الصالة هذه وتؤدَّى (الكسوفني لصالة خطبة ال :حنيفة وأبو مالك
اخلسوف أو الكسوف وقت هو ووقتها (فُرَادَى تؤدَّى أن جيوز) الصالة منه تصح من وكل والنساء
مكاهنا وجعل عنها، املنهّي األوقات يف أداءها منع الفقهاء بعض لكن هنار، أو ليل من وقت أيّ يف

ط 188 ـ 187 /1 هبرية أيب البن "الصحاح معاين عن اإلفصاح" كتاب راجع) تسبيحًا
.(بالرياض السعيدية املنشورات
)12/1(

صلى اهلل رسول عهد يف الشمس خسَفَت :قالت عنها اهلل رضي عائشة عن بسنده مسلم صحيح ويف
فأطال ركع مث جدًّا، القيام فأطال يصلّي ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول فقام وسلم عليه اهلل

جدًّا، الركوع فأطال ركع مث األول، القيام دون وهو جدًّا، القيام فأطال رأسه رفع مث جدًّا، الركوع
فأطال ركع مث األول، القيام دون وهو القيام، فأطال قام مث سجد، مث األول، الركوع دون وهو



ركع مث األول، القيام دون وهو القيام، فأطال فقام، رأسه رفع مث األول، الركوع دون وهو الركوع،
وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول انصرف مث سجد، مث األول، الركوع دون وهو الركوع، فأطال
آيات من والقمر الشمس إن" :قال مث عليه وأثىن اهلل فحمد الناس فخطب الشمس، جتلَّت وقدـ 
يا .وتصدَّقوا وصلُّوا اهلل وادعُوا فكبِّروا رأيتمومها فإذا حلياته، وال أحد ملوت يَنخسفان ال وإهنما اهلل
ما تعلمون لو واهلل حممد، أمة يا .أَمَتُه تَزيَن أو عبده يَزيَن أن اهلل من أغرُي أحٍد مِن إنْ حممد، أمة
."بلَّغُت هل ألَا قليلًا، ولضحكتم كثريًا لبكيتم أعلم
حلياته وال أحد ملوت يَنخسفان ال والقمر الشمس أن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول ذكَر وإمنا
وقد .موهتم أو وحياهتم شقاوهتم أو البشر بسعادة النجوم مواقع يَربطون الذين املنجِّمني قول ليُبطل
اليوم يف كان يومئٍذ الكسوف ألن اخلالص التوحيد عقيدة ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول صحح
انكسفت إمنا :قائلني الناس وحتدث القبطية، ماريّة من الكرمي الرسول ابن إبراهيم فيه مات الذي
رداءه جيّر مسرعًا خرج حىت هذه الناس مقالة الرسول مسع أن ومبجرد .إبراهيم ملوت الشمس
بالناس وصلَّى إبراهيم لفراق الشديد حزنه فوق الرسول وتسامى .جامعة الصالة :يقول مناديًا وبعَث
.والذكر والتكبري والصدقة والدعاء التوبة إىل ودعاهم التوحيد بعقيدة وذكَّرهم الكسوف صالة

)12/2(

الطويل الثوب ـ 1
الساق، منتصف إىل ثوبًا يلبس والبعض الصالة، أثناء السروال أو البنطلون رجل يشمّر الشباب بعض
صحة مدى فما .النار يف فهو الكعبني عن زاد ما وأن اإلزار مُسبِل من تُقبل ال الصالة إن :ويقولون
األقوال؟ هذا
ما والبَْس شئَت ما كُْل :عنهما اهلل رضي عباس ابن قاله ما وامللبس املأكل يف الشرعية القاعدة
.مَخِيلة أو سَرَف اثنتان، أخطَأتَْك ما شئَت
شرعًا مطالَبة املرأة فإن بالنساء، تتعلق وال فقط بالرجال مرتبطة إسباله عدم أو الثوب إسبال ومسألة
.إليها النظر لفت يف افتعال غري من الطبيعية بالصورة والكفني الوجه عدا ما بدهنا مجيع بستر

:البخارّي صحيح يف ـ والسالم الصالة عليه ـ كقوله املطلق منها اإلسبال موضوع يف واألحاديث
مثل يف املقيَّد على فيُحمل مطلَق وأمثاله احلديث هذا ."النار ففي اإلزار من الكعبني من أسفل ما"
يوم إليه اهلل ينظر مل خُيَلَاَء ثوبه جَرَّ من" :البخارّي صحيح يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ قوله
صلى وقوله ."بَطَرًا إزاره جَرَّ من إىل القيامة يوم اهلل ينظر ال" :وسلم عليه اهلل صلى وقوله ."القيامة
إذ املسترسل شعره مسرِّح أي جُمَّتَه مرجِّل نفسُه تُعجبه حُلّة يف ميشي رجل بينما" :وسلم عليه اهلل
."القيامة يوم إىل يَتجلجَل فهو به، اهلل خسَف
يف تقصري وأّي شرعيّ، مطلب الصالة وخشوع صحيحة، صالة للعورة ساتر ثوب أيّ يف فالصالة



تكون فقد وقبوهلا، الصالة صحة بني فرق وهناك .قبوهلا ومينع الصالة بثواب يُخّل فهو اخلشوع
.باخلشوع إلخالله لصاحبها فيها ثواب وال والشروط األركان حيث من صحيحة الصالة
الشهرة عن بامللبس االبتعاد هو شرعًا واملهّم الشعوب، بعادات مرتبط إسباله عدم أو الثوب وإسبال
أعلم واهلل .واخلُيَلَاء
)13/1(

الصالة يف النظر موضع
سجوده؟ موضع إىل ينظر أو أمامه ينظر هل صالة؟ أثناء املصلِّي ينظر أين
ركوعه يف ويطمئن وجالله اهلل عظمة يستحضر حبيث صالته يف خيشع أن املسلم على جيب
يف هم الذين) :املفلحني املؤمنني وصف يف تعاىل قال بدنه، ويقشعر جوارحه وتسكن وسجوده
.(خاشعون صالهتم
صحيح يف كما ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ لقوله الصالة أثناء السماء إىل النظر رفع شرعًا جيوز وال

:قال حىت ذلك يف قوله فاشتد !"صالهتم يف السماء إىل أبصارهم يَرفعون أقوام بال ما" :البخارّي
."أبصارُهم لَتُخطَفَنَّ أو ذلك عن لَيَنتَهُنَّ"

السماء يف وَجهَك تقلُّب نرى قد) :تعاىل بقوله استداللًا أمامه، ينظر املصلَي أن املالكية ويرى
(شَطْرَه وجوهَكم فوَلُّوا كنتم ما وحيث احلرام املسجد شَطَر وَجهَك فَوَلِّ تَرضَاها قبلًة فلَنُوَلِّيَنَّك
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ بقوله استدلوا كما .جهتِها أو عينِها املشرفة، الكعبة إىل يكون إمنا فالنظر
مث ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب لنا صلى :قال مالك بن أنس رواية من البخارّي صحيح يف كما
ـ الصالة لكم صليت منذ ـ اآلن رأيت لقد" :قال مث املسجد قبلة قِبََل بيديه فأشار املنرب رَقَي
يدل احلديث فهذا .ثالثًا "والشر اخلري يف كاليوم أرَ فلم اجلدار، هذا قبلة يف متمثِّلني والنار اجلنة
.أمامه ينظر كان الرسول أن على
إىل أقرب ألنه سجوده موضع إىل ينظر املصلَي أن إىل واألحناف واحلنابلة الشافعية وذهب
.اخلشوع
حال ويف قدميه، موضع إىل ركوعه ويف صدره، إىل قيامه يف املصلي ينظر :فقال بعضهم وفصَّل
.حجره إىل قعوده حال ويف أنفه، موضع إىل سجوده
.وجل عز اهلل إىل القلب وتوجه الفكر واستجماع اخلشوع على فاملدار كان ما وأيًّا

)14/1(

املساجد يف السُّيَّاح
ذلك؟ يف الدين حكم فما مناسبة، غري أوضاع يف يكونون وقد ونساء رجالًا املساجد السُّيَّاح يدخل
فاملَدخَل والتصديق، اإلميان هو العمل قبول يف األصل ألن املؤمنون؛ هبا خياطَب إمنا الشريعة فروع



تَقرَبوا ال آمنوا الذين أيها يا) :تعاىل قوله مثل يف املساجد وأحكاُم العقيدة، هو الدين فروع إىل
43( :النساء) (تَغتسلوا حىت سبيل عابرِي إال جُنُبًا وال تقولون ما تَعلموا حىت سُكَارَى وأنتم الصالَة
اإلسالم بأركان جازمًا إميانًا يؤمن حىت صاحل عمل منه يُقبل فال املسلم غري أما املؤمنني، إىل موجَّهة
املساجد إىل املسلم غري دخول فإن وبالتايل .وسلم عليه اهلل صلى حممد ورسالة التوحيد وعقيدة
القرآن بنصوص الشريعة أقرهتا اليت اجلائزة األمور من أثر مشاهدة أو حماضرة مساع أو لزيارة
اهلل قال السلوك، يف اإلسالمية القيم مع يتناسب ومبا واحترام ووقار أدب يف دخوهلم دام ما والسنة
قوم بأهنم ذلك مأمَنَه أَبْلِغْه مث اهلل كالَم يَسمَع حىت فأَجِرْه استجارك املشرِكني من أحٌد وإْن) :تعاىل
املسجد خارج يكون وقد املسجد يف يكون قد تعاىل اهلل كالم فسماع 6( :التوبة) (يَعلمون ال

.عامة واآلية
)15/1(

اهلل رضي هريرة أيب عن حديثًا وساق "املسجد املشرك دخول" بعنوان باب البخارّي صحيح ويف
حنيفة بين من برجل فجاءت جند، قِبََل خيلًا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول بعث :يقول عنه
املغازّي باب يف احلديث هذا يف وجاء .املسجد سوارّي من بسارية فربطوه أَثَال، بن ثُمَامة له يقال
استشعَر خرَج فلما ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أطلقه مث املسجد يف أيام ثالثة ظل أنه
ما واهلل حممد، يا :وقال إسالمه وحسُن الشهادتني وأعلن املسجد إىل وعاد فاغتسَل اإلسالم عظمة
من كان ما واهلل إيلَّ، الوجوه أحبَّ وجهك أصبح فقد وجهك من إيلَّ أبَغُض وجٌه األرض على كان
بلدك من إيلَّ أبَغُض بلد من كان ما واهلل إيلَّ، الدين أحبَّ دينك فأصبح دينك من إيلَّ أبَغُض دين
.إيلَّ البالد أحبَّ بلدك فأصبح
يؤلف أن اهلل عسى اإلسالمّي اخللق مساحة هلم ونقدم السياح هؤالء إىل نُحسن أن فالواجب وهكذا
.اهلدى على وجيمعهم قلوهبم
)15/2(

السواك حكم
الصالة؟ عند ضرورّي هو وهل السواك؟ استعمال حكم ما
مخسة يف ولكنه األوقات، مجيع يف مستحبة سنة وهو السواك، استعمال اليومية اإلسالم آداب من
النوم، من االستيقاظ وعند القرآن، قراءة وعند الوضوء، وعند الصالة، عند :استحبابًا أشّد أوقات
.الفم رائحة تغري وعند
الفرشاة أو وحنوه األراك شجر من عودًا كان سواء األسنان من للصُّفرة مُزيل بكل السنة وحتصُل
.حاليًا املعروفة
يُمِرَّ أن ويستحب .أسنانه حلم يُدمَي لئلَّا طُولًا يَستاك وال عرضًا يَستاك أن واملستحب :العلماء قال



سواكه يف يبدأ أن ويستحب .لطيفًا إمرارًا حلقه وسقف وأضراسه أسنانه أطراف على أيضًا السواك
.األمين باجلانب
عند بالسواك ألمرتُهم أميت على أشق أن لوال" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن احلديث صح وقد
يناجي اليت الصالة عند وخاصة وطهارته، املسلم نظافة على حريص اإلسالم ألن وذلك ."صالة كل
رضي ـ عائشة أن مسلم صحيح ويف .املؤمنني إخوانه مع فيها وجيتمع املالئكة، وحتضرها ربه فيها
كان :قالت بيته؟ دخل إذا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب يبدأ كان شيء بأّي :سئلت ـ عنها اهلل
وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول كان :قال عنه اهلل رضي حذيفة وعن .بالسواك بدأ بيته دخل إذا
.بالسواك أسنانه يَدلُك أي .بالسواك فاه يَشُوص ليتهجد قام إذاـ 
شطر فالطهارة البدن، سليم النفس كرمي الرائحة طيب املسلم يظل حىت كرمي نبوّي إرشاد كله وهذا
التوفيق وباهلل هذا .اإلميان
)16/1(

الشهرية الدورة
ذلك بعد مث منهّ، أقل الثاين واألسبوع عاديّ، بشكل األول األسبوع يف الشهرية الدورة إيلَّ تأيت
للصالة؟ بالنسبة أفعل فماذا الشهر، آخر حىت جدًّا ضعيف بشكل الدورة أثر يستمر
مخسة وأكثرها سبعٌ، أو سّت ومتوسطها وليلةً، يومًا الشهرية الدورة أقل أن وعادًة شرعًا املعروف
اليومّي لتكررها للصالة بالنسبة عليها قضاء وال والصيام، الصالة خالهلا املرأة تَدَُع بلياهلا، يومًا عشر
ـ عائشة عن البخارّي صحيح ويف معدودات، أيام ألنه فيُقضَى الصيام أما املرأة، على ذلك ومشقة
.الصالة بقضاء نؤمَر وال الصيام بقضاء فنؤمَر احليض تَعين ذلك يُصيبنا كان :قالت ـ عنها اهلل رضي
وجاء "استحاضة" اإلسالمّي الفقه عرف يف فتسمَّى هلا معروف حدٍّ أقصى الشهرية الدورة جاوزت إذا
:فقال الصالة؟ أفأدَُع أطهُُر فال أُستحاض امرأة إين اهلل، رسول يا :قالت امرأة أن احلديث صحيح يف
الدم عنك فاغسلي أدبَرَت وإذا الصالة فدَعي احليضة أقبَلَت فإذا باحليضة، وليس عرق ذلك إمنا ال،"

معروفة كانت إن عادهتا قدر حتسب أن وعليها األحكام مجيع يف كالطاهرة فاملُستحاضة ."وصلي
دورتَها اعتبَرَت ذلك من تتمكن مل فإن الزائد، والدم احليض دم بني متيز أن استطاعة إذا سابقًا
.يومًا عشر مخسة
خالهلا فتَدَُع منها، قريب أو عادّي بشكل أسبوعني تأتيها الدورة ألن القبيل؛ هذا من السائلة واألخت
أحكام بكل وتتمتع الواجب الغسل تغتسل ذلك بعد مث احليض، أحكام سائر هبا وتتعلق الصالة،
باالحتياط تؤمَر أهنا إالن ذلك، وغري املساجد يف ومكث القرآن وقراءة صالة من الطاهرة، املرأة
ذلك بني املواالة مث اخلارج، إىل الدم اندفاع دون واحليلولة التنظف حيث من الطهارة عند

بذلك ويَلحَق .تشاء ما فتصلي النوافل أما مكتوبة، فريضة لكل وضوءها وجتدد والصالة، والوضوء



.أعلم واهلل .وتصلي حتتاط فإهنا حيض أو بنفاس له عالقة ال بزنيف تُصاب اليت املرأُة احلكِم
)17/1(

اإلبل حلم
وضوءه؟ يعيد أن عليه وجب اإلبل حلم أكل من أن صحيح هل :س

وسواء ال، أم النار مَسَّته مشروب أو مأكول من الوضوء جيب ال أنه على وخلفًا سلفًا العلماء مجهور
.الوضوء نواقض من ليس مطلقًا املأكول أن على الشرع استقر وقد غريها، أو إبل حلم كان
ما أَكِْل عقب بالوضوء باألمر صحيحة أحاديث وردت فقد للعلماء، كالم حوله دار أصل للمسألة لكن
اعتراها مث التشريع وأول األمر بادئ على العلماء مجهور محلها وقد اإلبل، حلوم أَكِْل أو النار مَسَّته
وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب أن ـ عنهما اهلل رضي ـ عباس ابن عن الصحيح يف ثبت فقد النسخ،
.ماء يَمَسَّ ومل يتوضأ ومل صلى مث حلمًا أو عرقًا أكلـ 
اللغويّ، الوضوء على اإلبل حلوم من أو النار مسَّت مما الوضوء أحاديث محل من العلماء من وهناك
الصالة، حال يَبتلعها بقايَا الفم يف تبقى لئلَّا الصالة وقبل األكل بعد والكفني الفم بغسل النظافة، وهو
لبنًا شرب ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب أن عنهما اهلل رضي عباس ابن حبديث اإلشارة هذا وإىل
."دَسَمًا له إن" :وقال فتمضمض مباء دعا مث
من أنه مبعىن الندب؛ على اإلبل حلوم من أو النار مسَّت مما الوضوء أحاديث محل من العلماء ومن
.للصالة الوضوُء املطهوِّ الطعام تناول بعد األفضل
أعلم واهلل .احلديث علماء وبعُض حنبل بن أمحد اإلماُم الوضوِء بنقض قال وقد هذا

)18/1(

التيمم
بعده؟ أم الوقت دخول قبل يتيمم فهل الوضوء من بدلًا التيمم إىل اإلنسان احتاج إذا
أو املاء استعمال عن العجز عند إال التيمم إىل ينتقل وال الغسل، أو الوضوء هو الطهارة يف األصل
وال .املكتوبة للصالة الوقت دخوَل الفقهاء مجهور اشترََط ضعيفة طهارة التيمم إن وحيث .فقده
قبل التيمم أجازوا األئمة وبعض الظاهر فقهاء لكن النوافل، من شاء وما واحدًا فرضًا إال املتيمم يؤدي
الصالِة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا) :الكرمية اآلية فهم يف وجهة ولكل .الصالة وقت دخول
جُنُبًا كنتم وإن الكعبني إىل وأرجلَكم برؤوسِكم وامسَحوا املَرافق إىل وأيديَكم وجوهَكم فاغسلوا
ماءً تَجدوا فلم النساَء المَستُم أو الغائِط من منكم أحٌد جاء أو سفٍر على أو مَرضَى كنتم وإن فاطَّهَّروا
أو يدخل؟ مل أم الوقت دخل سواء القيام أردمت إذا :املراد فهل 6( :املائدة) (طيبًا صَعيدًا فتَيَمَّموا
أعلم واهلل .لألصوليِّني طويل كالم املسألة ويف الوقت؟ بدخول الصالة إىل القيام وجب إذا :املراد



)19/1(

البول سَلَس
وصاليت؟ طهاريت يف أفعل فماذا باستمرار، البول نزول عليها ترتَّب جراحية عملية أجرَيُت
286( :البقرة) (وُسعَها إال نفسًا اهلُل يكلُِّف ال) :تعاىل قال اإلنسان، بوُسع مَنُوط تعاىل اهلل شرعه
إال شرعية فريضة هناك فليس 78( :احلج) (حَرَج من الدين يف عليكم جعَل وما) :شأنه جل وقال
شرعّي وضع له باستمرار للوضوء ناقض منه خيرج الذي اإلنسان فهذا األعذار، أصحاُب فيها ويُراعَى
استعداده يبدأ أن هو اخلاص الوضع وهذا صالته، قبول عليها يترتب اليت طهارته إلمتام يتبعه أن عليه
بوضع للوضوء الناقض خروج موضع على ويتحفظ يستنجَي وأن قبله، وليس وقتها دخول بعد للصالة
الوضوء هبذا يصلي وال وصالته، ووضوئه استنجائه بني اإلنسان يوايل مث شاكلها، ما أو وعصابة قطن
.مفروضة صالة لكل وطهارته وضوءه جيدد أن وعليه النوافل، من شاء وما واحدًا فرضًا إال

على يشُّق أو إزالتها يَعسَر اليت النجاسات من ثوبه أو جسده يف املريض اإلنساَن يُصيب عما ويُعفَى
.مالحقتها اإلنسان
ـ النيّب إىل جاءت حُبيش بنت فاطمة أن احلاالت هذه مثل يف الواردة الصحيحة األحاديث ومن
الدم عليها يزنل أي) أطهُُر فال أُستحاض امرأة إين اهلل، رسول يا :فقالت ـ وسلم عليه اهلل صلى

الصالة، فدَعي احلَيضة أقبَلَت فإذا حبيضة، وليس عِرْق ذلك إمنا ال" :فقال الصالة؟ أفأَدَُع (باستمرار
."وصلي الدم عنك فاغسلي أدبَرَت وإذا
انتهت فإذا الشهرية، وعادهتا حيضها مدة تَحسب باستمرار الدم عليها بزنل اليت املرأة هذه أن على

.أسلفناها اليت بالكيفية والصالة الزوجية العالقة يف العادية حياهتا واستأنفت الواجب الغسل اغتسلت
.أعلم واهلل .ذلك غري أو دم أو بول من بسَلَس مريض إنسان كل وهكذا
)20/1(

املياه دورات يف الوضوء
ذلك؟ يف الدين رأي فما املياه، دورات داخل يف بالوضوء الناس بعض يقوم
غري من صلى فمن صحتها، شروط من شرط وأهنا للصالة الطهارة لزوم على اإلسالمية األمة أمجعت
مسعت قال عمر ابن عن مسلم صحيح ويف والنافلة، الفريضة ذلك يف سواء باطلة فصالته طهارة
حيدثنا الوضوء فضل ويف ."طُهور بغري صالة تُقبل ال" :يقول ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول
يتوضأ ال" :يقول ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول مسعت فيقول عنه اهلل رضي عفان بن عثمان
."تليها اليت الصالة وبني بينه ما له اهلل غفَر إال صالة فيصلي الوضوء فيُحسن مسلم رجل

الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا) :شأنه جل قوله يف اجمليد القرآن يف مذكور والوضوء



املسلم قام فمىت (الكعبني إىل وأرجلَكم برؤوسكم وامسَحوا املرافق إىل وأيديَكم وجوهَكم فاغسلوا
طهارة على فاملدار فيه، يَتوضأ الذي املوقُع كان أيًّا الوضوء صح املشروع الوجه على بالوضوء
التساؤل لكن .خارجها أو املياه دورة يف متحقِّق املعىن وهذا الوضوء، أعضاء واستيعاب املاء
للشخص ويُكره القلب، حملّها النية إن :نقول وهنا ودعائه، الوضوء ألذكار بالنسبة يكون قد الوارد
يرّد وال يسبح فال بلسانه، تعاىل اهلل يذكر أن قضائها حمّل يف الواقف أو احلاجة بقضاء املشتغل
املوقف هذا يف تعاىل هلل ذكره ويكون املؤذّن، يقول ما مثل يقول وال العاطس يشمّت وال السالم
.لسانه حتريك غري من نفسه ويف بقلبه

)21/1(

له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن أشهد" :عليه متفقًا جاء ما مثل الوضوء عقب الوارد الدعاء أما
التوابني من اجعلين اللهم" :الترمذّي رواه مما إليه يضاف وما "ورسوله عبده حممدًا أن وأشهد
إال إله ال أن أشهد وحبمدك اللهم سبحانك" :النسائّي رواه مما إليه يُضّم وما "املتطهرين من واجعلين
.املكان هذا من خروجه بعد للقبلة مستقبِلًا يقوله أن للمتوضئ فيمكن "إليك وأتوب أستغفرك أنت
ويّل واهلل .وضوئه أثناء املاء رشَاش من شيء يصيبه أن عن اإلنسان يَحذَر أن وهو خاصّ، تنبيه بقي
التوفيق
)21/2(

اجلنازة من العائدين طهارة
بيته؟ أفراد أحد مات وإال يغتسل أن عليه امليت دفن من رجع إذا اإلنسان أن صحيح هل
كان سواء اجلنازة محل من يتوضأ وأن ميتًا غسّل الذي اإلنسان يغتسل أن املسنونة األغسال من
وملعنًى للنظافة الوضوء أو الغسل هذا ألن ال؛ أم طاهرًا الغاسل كان وسواء ال، أم مسلمًا امليت
عنه اهلل رضي هريرة أبو رواه مبا ذلك على استُدل وقد .غريه أو حدث لرفع وليس آخر تعبدّي
فليغتسل ميتًا غسَّل من" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن وحسّنه الترمذّي وأخرجه
يغتسل من فمنَّا امليت نغسِّل كنا :عمر ابن حديث بقرينة للندب األمر وهذا ."فليتوضأ محله ومن
بغسل الوضوء أو الغسل عن يُستعاض وقد ميتًا، وال حيًّا ينجُس ال املسلم وألن "يغتسل ال من ومنَّا
."أيديَكم تَغسلوا أن فحسبُكم" :يقول أثر بذلك ورد وقد امليت، لبدن املباشرتان ألهنما اليدين
القول هذا ميوت، بيته أفراد أحد فإن امليت دفن من يغتسل مل إذا اإلنسان بأن القول وأما هذا،
أن لنفٍس كان وما) :تعاىل اهلل قال تؤخِّر، وال تقدِّم ال اهلل بيد كلها واآلجال اإلسالم، يُقرّه ال تشاؤم
عز ـ اهلل يف اعتقاده يصحح أن املسلم وعلى 145( :عمران آل) (مؤجَّلًا كتابًا اهلل بإذِن إال متوَت
من أصاب ما) :سبحانه قال لِيُصيبَه، يكن مل أخطأه وما لِيُخطئَه يكن مل أصابه ما أن ويعلم ـ وجل



:احلديد) (يسرٌي اهلل على ذلك إن نَبْرَأها أن قبِل من كتاٍب يف إال أنفسِكم يف وال األرض يف مصيبٍة
.التوفيق وباهلل هذا 22(
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الصالة يف اخلشوع
خشوع؟ يف الصالة يؤدَي حىت الشواغل من اإلنسان يتخلص كيف
من وسكينة بوقار مُصَلَّاه إىل ويذهب شأنه جل اهلل عظمة يستحضر أن الصالة أراد إذا املسلم شأن
قال عنه اهلل رضي هريرة أبا أن الصحيح احلديث ويف النفس، يف استعجال أو املشي يف تسرّع غري
تَسعَون، وأنتم تأتوها فال الصالة أقيمت إذا" :يقول ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول مسعت
."فأتِمُّوا فاتكم وما فصَلُّوا أدركتم فما بالسكينة، وعليكم تَمشُون وأنتم وائتُوها
الشيطان فإن مجاعة، يف أو فرَادَى نصلّي كنا سواء يقام، وأن للصالة يؤذَّن أن اإلسالمّي األدب من
.وسلم عليه اهلل صلى ـ حممد سيدنا املصدوق الصادق بذلك أخربنا وقد مساعهما عند يدبر
الرسول وهنانا .وتطمئن النفس تسكن حىت قبلها السنة بأداء للفريضة نتهيأ أن اإلسالم علمنا كذلك
كمال وذهاب به القلب اشتغال من فيه ملا الطعام حبضرة الصالة عن ـ وسلم عليه اهلل صلىـ 

تصلوا أن قبل به فابدأوا الصالة وحضرت العشاء قُرّب إذا" :مسلم صحيح يف كما فقال اخلشوع،
والغائط، البول مدافعة مع الصالة عن املصطفى هنانا كذلك ."عشائكم عن تعجلوا وال املغرب صالة
وهو وال الطعام حبضرة صالة ال" :يقول ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول مسعت عائشة فقالت
."األخبثان يدافعه
خطاياَي وبني بيين باعد اللهم" :الوارد بالدعاء ودعا القراءة قبل استفتح الصالة يف املسلم دخل وإذا
الدنس، من األبيض الثوب ينقَّى كما خطاياَي من نقِّين اللهم واملغرب، املشرق بني باعدَت كما
بطمأنينة ويسجد ويركع القرآن، من يقرأ ما يتأمل مث "والبَرَد واملاء بالثلج خطاياَي من اغسلين اللهم
.التوفيق ويّل واهلل .منقوصة غري كاملة الصالة يؤدي وبذلك يراه، كأنه اهلل ويعبد وخشية،
)23/1(

الصالة يف االلتفات
يبطلها؟ الصالة يف االلتفات هل
اهلل قال املتعال، الكبري اهلل عظمة ويستحضر جوارحه وتطمئن صالته يف خيشع أن املسلم شأن
يف وااللتفات 2( ـ 1 :املؤمنون) (خاشعون صالهتم يف هم الذين .املؤمنون أفلح قد) :تعاىل
من جانبًا املصلِّي على تفوِّت اليت املكروهات من وهو فيها، املطلوب اخلشوع مع يتناىف الصالة
:قالت عنها اهلل رضي عائشة عن البخارّي رواه الذي الصحيح احلديث ويف .وجل عز اهلل ثواب



خيتلسه اختالس هو" :فقال الصالة يف االلتفات عن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول سألت
ال" :عنه اهلل رضي ذر أيب حديث من ماجه وابن أمحد أخرجه حديث ويف ."العبد صالة من الشيطان
."انصرَف وَجهَه صرَف فإذا يلتفت مل ما صالته يف العبد على مُقبِلًا اهلل يزال
.كبريًا احنرافًا عنها احنرف أو بصدره القبلة املصلِّي استدبََر إذا للصالة مُبطِلًا االلتفات يكون وقد
.ذلك شاكل ما أو صغري طفل إلنقاذ ضرورية حلاجة كان إذا االلتفات عن يُتجاوز وقد
صلى ـ النيّب أن احلديث صحيح ففي السماء، إىل البصر رفُع الصالة يف اخلشوع مع يتناىف ومما
ذلك يف قوله فاشتد "صالهتم يف السماء إىل أبصارهم يرفعون أقوام بال ما" :قال ـ وسلم عليه اهلل
بصُر جياوَز ألَّا يستحبون اهلل رسول صحابة وكان ."أبصارُهم لَتُخطَفَنَّ أو ذلك عن لَيَنتَهُنَّ" :قال حىت
.سجوده موضَع أحدهم
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الصالة يف الشك
الصالة؟ أركان من ركن يف أشك عندما أفعل وماذا يبطلها؟ الصالة أثناء الذهن شرود هل
:البقرة) (قانتني هلل وقوموا) :فقال شأنه جل له القلب وخضوع الصالة يف باخلشوع تعاىل اهلل أمر
وحرص 2( ـ 1 :املؤمنون) (خاشعون صالهتم يف هم الذين .املؤمنون أفلح قد) :وقال 238(
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول فأمر باهلل، القلب اتصال للمصلِّي يوفِّر ما كل على اإلسالم
وهنى األخبَثني، مدافعة أو الطعام حضرة يف الصالة عن وهنى ووقار، سكينة يف الصالة إىل بالذهاب
العقل ويصفو القلب وخيشع اجلوارح تسكن حىت ذلك وغري وااللتفات السماء إىل البصر رفع عن

.والتدبر للمناجاة
ثواب من له وليس األكمل، املشروع الوجه على الصالة يؤدَي لكي نفسه جياهد أن املصلِّي فعلى
.منها عقَل ما إال صالته
بأمر يأِت مل ما الصالة يبطل ال ولكنه للصالة املطلوب اخلشوع مع يتناىف الصالة أثناء الذهن وشرود
.يُبطلها
ركعته، يف لغٌو الشك بعد وما به، اإلتيان من بد فال الصالة أركان من ركن يف املصلِّي يشك وعندما
ولو .صالته ويوايَل السجود مث بالركوع يأيَت أن فعليه الركوع ترك أنه ساجد وهو شك لو أنه مبعىن
فيها ترك اليت الركعة مث جديدة بركعة أتى األوىل الركعة ركوع ترك أنه صالته آخر يف وهو شك
.الركن
مجهور عند السالم وقبل األخري التشهد بعد وحملّه سجدتني، للسهو ندبًا يسجد احلالني كِلَا يف

.العلماء
)25/1(



األحاديث وتعددت ألمته، تعليمًا صالته يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول سَهَا وقد
ـ اهلل رسول صلى :قال الشيخان، وخرَّجه ـ عنه اهلل رضي ـ مسعود ابن رواه ما منها واملواقف،
يف أحدََث اهلل، رسول يا :قيل سلم فلما مخسًا، الرباعيات إحدى إحدى ـ وسلم عليه اهلل صلى
سجدتني فسجَد القبلة واستقبَل رجلَيه فثنَى .وكذا كذا صليَت :قالوا "ذاك؟ وما" :قال شيء؟ الصالة
بشر أنا إمنا ولكن به، أنبأتكم شيء الصالة يف حدَث لو إنه" :فقال بوجهه الناس على أقبَل مث سلَّم مث

فليُتمَّ الصواب فليَتحَرَّ صالته يف أحدكم شك وإذا فذكِّروين، نسيُت فإذا تَنسَون، كما أنسَى مثلكم
."سجدتني ليسجد مث عليه

)25/2(

املساجد نشأة
(مسجدًا عليهم لَنَتَّخِذَنَّ أمرِهم على غلَبوا الذين قال) :تعاىل اهلل قول نقرأ الكهف أهل قصة يف
وسلم؟ عليه اهلل صلى الرسول قبل مساجد هناك كانت فهل 21( :الكهف)

للطائفني الكعبة ـ السالم عليه ـ إبراهيم بىن ولقد اإلهلية، الرساالت كل يف اخلالد اهلل نداء الصالة
املقدس وبيت الكعبة على املسجد لفظ اجمليد القرآن أطلق وقد السجود، والركع والعاكفني
(حوله بارَكْنَا الذي األقصَى املسجِد إىل احلراِم املسجِد من ليلًا بعبده أسرَى الذي سبحان) :فقال
1( :اإلسراء)

اليت الطاهرة البقعة فهو مسجد، فهناك وسجود صالة هناك كان وطاملا السجود، مكان هو واملسجد
إىل اهلل رساالت كل يف العبادة أماكن سائر تعُّم املسجد فكلمة هذا وعلى للصالة، مكانًا تُتَّخذ
.البشر
فأماكن باملسلمني، خمصوصة اآلن املسجد كلمة فأصبحت خاصّ، معنًى إىل تُنقل قد الكلمة لكن
والبِيَع كالصوامع املسلمني لغري أخرى ألفاظ وأُطلقَت املساجد، تسمّى اليت هي املسلمني عبادة

وصلواٌت وبِيٌَع صَوَامُع لَهُدِّمَت ببعٍض بعضَهم الناَس اهلِل دفُع ولوال) :تعاىل قال ذلك، وغري والكنائس
.40( :احلج) (كثريًا اهلِل اسُم فيها يُذكَُر ومساجُد
:وحبث نظر حمّل (مسجدًا عليهم لَنَتَّخِذَنَّ) الكهف أهل قصة يف الناس ومقالة
املشركون؟ أو املؤمنون هم هل القائل؟ مَن :أواًل
ال؟ أو هذه مقالتهم يف حممودون هم هل :ثانيًا
اهلل صلى ـ النيّب هنى وقد جيوز، وال حرام القبور على املساجد اختاذ أن العلم أهل عليه والذي
اشتدَّ" :وقال القبور يف مَن يعبدون الذين األديان أصحاَب ولعَن النهي أشد ذلك عن ـ وسلم عليه
الرجل فيهم كان إذا أولئك إن" :وقال "مساجَد وصاحليهم أنبيائهم قبور اتَّخَذوا قوم على اهلل غضُب
يوم تعاىل اهلل عند اخللق شرار أولئك الصور، تلك فيه وصوَّروا مسجدًا قربه على بَنَوا فمات الصاحل



."القيامة
)26/1(

للحكومة املرأة رئاسة
يف واألعياد اجلمعة صالة إقامة تصح هل إسالمية، دولة يف احلكومة رئاسة امرأة تتوىل عندما :س
الدولة؟ هذه
يتعلق والثاين للمرأة؟ جتوز هل :اإلسالمية الدولة برئاسة يتعلق األول شقان، له السؤال هذا ـج
.امرأة حاكم له أو له حاكم ال بلد يف اجلمعة صالة بإقامة
عن نيابة ألهنا للرجال؛ إال تكون ال الدولة رئاسة وهي الكربى اإلمامة إن :التوفيق وباهلل وتقول
أفلَح ما" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال وقد الدنيا، وسياسة الدين حفظ يف الشريعة صاحب
باتفاق جتوز فال واجلمعة اجلماعة يف الصالة إمامة على وبالقياس ."امرأة إىل أمرَهم أسنَدوا قوم
قبلََك أرسلنا وما) :وجل عز قال تعاىل، اهلل عن التبليغ رسالة تتحمل املرأة أن كما للنساء، العلماء
األمة قيادة تكون فكيف للرجل األسرة قيادة اهلل جعل وقد 7( آية :األنبياء) (إليهم نوحي رجالًا إال

من أنفَقوا ومبا بعض على بعضَهم اهلُل فضَّل مبا النساِء على قوَّامون الرجاُل) :تعاىل اهلل قال للنساء؟
.34( :النساء) (أمواهلم
وقد اجلهاد، أمور وتدبري اجليش كقيادة النساء عنها يضعُف أمور مباشرَة تقتضي اإلمامة إن مث

وغري الرجال صحبة يف الطويل والسفر األجنيّب مع كاخلَلوة النساء على تُحظر مواقَف تَستدعي
.ذلك
صحة يف شرط هي :اجلمهور فقال الذكورة، اشتراط يف الفقهاء اختلف فقد للقضاء وبالنسبة
تكون أن جيوز :الطربّي وقال .األموال يف قاضيًا املرأة تكون أن جيوز :حنيفة أبو قال أو .احلكم
.شيء كل يف اإلطالق على قاضيًا املرأة
الشرع نصوص تسانده الذي املعتمَد هو اجلمهور رأي لكن الوزارة، مسألة يف اخلالف هذا ويأيت
.الواقع ويؤيده
مراعاة إىل راجعة املسألة وإمنا قدرها، وأعلَى الدين أكّدها اليت املرأة كرامة يف هذا يَقدح وال
هي خاصة شروط من بد ال بل والقضاء، لإلمامة مؤهَّلًا رجل كل وليس العباد، ومصاحل األشياء طبائع
.اخل ..واألعضاء احلواّس وسالمة والكفاءة والعدالة العلم

)27/1(

لكن اجلمعة، صالة يف شروط هي اخلمسة األوقات لصالة العامة فالشروط اجلمعة صالة موضوع أما
واملسجد احلاكم، أي العامّ، اإلمام مثل الفقهاء، بني خالف حمّل هي أخرى بشروط تَختص اجلمعة



.الصالة يؤدي الذي والعدد الكبرية، املدينة أي واملِصْر، اجلامع
يف تؤدَّى أن بد وال احلدود، يقيم حاكم بوجود مرتبط اجلمعة وجوب أن العلماء من فريق فريى
.كبرية مدينة وسط جامع مسجد
واشترط .العدد يشترط ومل واملِصَْر اإلمام اشترط حنيفة فأبو الشروط، هذه آخر فريق يشترط ومل
والعدد اجلامع املسجد الشافعّي واشترط .والسلطان املدينة اشتراط وترَك اجلامع املسجد مالك
.واملصر اجلامع واملسجد نائبه أو باإلمام القول إىل اإلباضية وذهب .رجلًا أربعني
الصحة؟ أو الوجوب يف اخلالف هذا هل :تساؤل يبقى لكن
صالة عليهما جيب ال مثلًا املرأة أو فاملسافر تصح، ولكنها جتب ال قد اجلمعة صالة أن مبعىن
اجلمعة؟ صالة لصحة شرط العاّم احلاكم مبعىن اإلمام فهل .منهما تصح لكن اجلمعة
وجود مع اجلمعة صالة فتصح اجلمعة، لصحة شرطًا ليس العاّم احلاكم أن على العلماء مجهور
وأمَّهم مجاعة يف الناس التقى طاملا مطلقًا حاكم وجود بدون اجلمعة وتصح واجلائر، العادل احلاكم
.هبم وصلَّى فخطبَهم الصالة منه تصح مسلم
واملناسبات قائمة اجلمعة تظل أن جيب إسالمية دولة يف احلكومة رئاسة امرأة تتوىل فعندما وبالتايل
يصحح الذي اإلسالمّي التوجيه معامل تضيع ال وحىت ديننا، يف نفرط ال حىت املعامل واضحة الدينية
.حياهتم مسرية أسبوع كل للناس
توحيد إال الصادقني املؤمنني على وما بالتغيري، جارية اهلل وسُنّة املُحَال، من احلال دوام أن ولنعلَْم
مفعولًا، كان أمرًا اهلل يقضَي حىت املنكر عن والنهي باملعروف األمر ومواصلة الصف ومجع الكلمة
.11( :الرعد) (بأنفسِهم ما يغيِّروا حىت بقوٍم ما يغيُِّر ال اهلَل إن) :تعاىل اهلل قال

)27/2(

املتواصل العمل أثناء الصالة
إن الناس بعض عليَّ فأشار الصالة عليَّ وتضيع البيت خارج كله اليوم أقضي جتعلين عملي ظروف
واملغرب والعصر الظهر فأصلي اآلن أما ركعتني، ركعتني العمل إىل خروجي قبل الصالة أؤدَي
ذلك؟ يف الدين رأُي فما العمل، إىل الذهاب قبل البيت يف قصرًا والعشاء
اليوم على ولتوزيعها وهنايةً، بدءًا وقت لكل وجعل موقوتًا كتابًا املؤمنني على الصالة تعاىل اهلل شرع
:سبحانه قال اهلل، حدود يتعدى فال اليقظة دائم وجتعله بربه املسلم تربط فهي جليلة، حِكٌَم والليلة
أكرُب اهلِل ولَذِكُر واملُنكَِر الفحشاِء عن تَنهَى الصالَة إن الصالَة وأقِِم الكتاِب من إليك أُوحَي ما اتُل)
املعصوم، الوحي من تُتلقَّى توقيفية أهنا العبادات فشأن 45( :العنكبوت) (تَصنعون ما يَعلُم واهلُل
بشروط السفر يف إال مجع أو للصالة قصٌر اهلل شرع يف يَرِْد ومل نؤخر، أو فيها نقدم أن لنا وليس
تأخريًا، أو تقدميًا معًا والعشاء املغرب أو معًا والعصر الظهر يصلَّى حبيث معينة، وبكيفيات خاصة



أدائها مبعىن الصالة قصر أن كما .مثلًا واملغرب العصر بني فيها جُمع مشروعة صورة هناك وليس
سفرًا فتؤدَّى املغرب صالة أما والعشاء، والعصر الظهر وهي فقط، الرباعية للصالة هو إمنا ركعتني
.ركعات ثالث وحضرًا
للصالة وأدؤاها باطل، هو بل الدين يف مشروع أصل له ليس السائلة األخت تفعله ما فإن هذا وعلى
اليت بالطريقة أدَّهتا اليت الصلوات كل قضاء عليها والواجب شرعًا، جائزًا ليس مواقيتها غري يف

احملددة مواقيتها يف الصالة على حتافظ أن ذلك بعد وعليها هبا، يُعتَّد مل باطلة ألهنا إليها أشارت
يف اإلسالميِّ بزيِّها ملتزمة املسلمة املرأة دامت وما .العمل مكان يف أو البيت يف كانت سواء شرعًا
اهلل طاعة على ولتحرص مكان، أيّ يف أدركتها حيث الصالة أداء فيمكنها العفيف األدب حدود
التوفيق ويّل واهلل .ومرضاته
)28/1(

اإلسراء رحلة قبل الصالة
وسلم عليه اهلل صلى ـ حممد لسيدنا واملعراج اإلسراء رحلة أثناء علينا اهلل فرضها الصالة أن نعرف
ركعاهتا؟ عدد وما الصالة؟ هذه شكل وما الرحلة؟ هذه قبل يصلُّون املسلمون كان فهلـ 
قواعد رفَعَا السالم عليهما وإمساعيل إبراهيم أن نعلم أن ويكفي نيبّ، كل شريعة يف الصالة اهلل فرض
بييَت طَهِّرَا أن وإمساعيل إبراهيم إىل وعَهِدنا) :تعاىل قال للصالة، مسجدًا ليكون مبكة احلرام البيت
الصالة ألداء ذريته يوفق أن جالله جل ربه إىل إبراهيم وتضرَّع (السجود والرُّكَّع والعاكفني للطائفني
.(ذرييت ومِن الصالِة مُقيَم اجعلين ربِّ) :فقال
أن وأخيه موسى إىل وأوحينا) :تعاىل قال ـ السالم عليه ـ موسى شريعة يف فريضة الصالة وكانت
.(املؤمنني وبشِّر الصالَة وأقيموا قبلًة بيوتَكم واجعَلوا بيوتًا مبصَر لقومكما تَبَوَّآ
وتلك الصالة هذه كيفيات أن إال األنبياء، لسان على شُرعت واحلج والزكاة الصيام فريضة وهكذا
.(ومنهاجًا شِرْعًة منكم جعلنا لكلٍّ) :تعاىل قال كما ألخرى، شريعة من ختتلف العبادات
)29/1(

بأهله ويصلي منفردًا يصلّي اإلسالمية الدعوة بدء يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ حممد سيدنا وكان
وقبل الشمس طلوع قبل صالة كانت اإلسراء قبل الصالة أن العلماء وذكر .باملسلمني ويصلي
حبمد وسبِّح..) :شأنه جل وقوله (واإلبكار بالعَشِيِّ ربك حبمد وسبِّح) :تعاىل بقوله استئناسًا غروهبا،
واجبًا الليل قيام كان مث (السجود وأدباَر فسبِّحه الليل ومن .الغروب وقبل الشمس طلوع قبل ربِّك
واجبًا وبَقَي األمة حق يف وجوبه نُسخ مث كاملًا حولًا أمته وعلى ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب على
.املزمِّل أيها يا) املزمِّل سورة صدر ذلك إىل يشري كما ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول حق يف



اإلسراء ليلة الصالة فُرضت وعندما (القرآن من تيسَّر ما فاقرأوا) وخامتتها (قليلًا إال الليل قم
املراحل نسَخَت التشريع من جديدة مرحلة بدأت صلوات، مخس وكانت اهلجرة قبيل واملعراج
ففي مَثنَى، الرباعية الصالة تؤدَّى بأن القصر، وهو السفر، حال يف ختفيف لَحِقَها مث كلها، السابقة
السفر صالة فأُقِرَّت والسفر، احلضر يف ركعتني ركعتني الصالة فُرِضَت :قالت عائشة عن الصحيح
.احلضر صالة يف وزِيَد

)29/2(

املذياع خلف الصالة
خلف مجاعة الصالة أؤدّي املسجد إىل الذهاب على مقدريت وعدم سنّي وكبَر بصري لفقد نظرًا

صحيحة؟ الصالة هذه فهل املذياع،
على تضاعف اجلماعة يف الرجل صالة" :البخارّي صحيح يف كما ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ قال
إىل خرج مث الوضوء فأحسن توضأ إذا أنه وذلك ضعفًا؛ وعشرين مخسة سوقه ويف بيته يف صالته
صلَّى وإذا خطيئة، هبا عنه وحُطَّ درجة هبا له رُفعَت إال خطوة يَخُْط مل الصالة، إال يُخرجه ال املسجد
أحدكم يزال وال .ارمحه اللهم عليه صلِّ اللهم :مُصَلَّاه يف دام ما له تدعو عليه تصلِّي املالئكة تزل مل
املبيحة األعذار من هذه حالتِك إن :الكرمية للمستمعة نقول هذا وعلى ."الصالة انتظر ما الصالة يف

يف صلت إذا اجلماعة بصالة حتظى أن وميكنها وسعها، إال نفسًا اهلل يكلف وال البيت، يف للصالة
ألن صحيحة؛ غري فهي املذياع خلف الصالة أما .تالزمها امرأة أية أو معها يقيم رجل أيّ مع البيت
وإمكاَن اإلمام، على املأموم تقدم وعَدََم واحد، مكان يف واملأموم اإلمام اجتماَع اجلماعِة شروط من

إعادة وعليها الصالة، تصح فال املذياع خلف الصالة يف منتفية كلها وهي اإلمام، إىل الوصول
على يغلب حىت فلتُصلِّ بالتحديد عددها تعلم ال كثرية كانت فإن املذياع، خلف صلتها اليت األوقات
.التوفيق ويّل واهلل .عليها ما وفَّت قد أهنا ظنها

)30/1(

املتزوج غري الشاب إمامة
املتزوِّج؟ غري الشاب من الصالة وإمامة اجلمعة خِطبة شرعًا جتوز هل
القوم يؤمُّ" :فيقول باإلمامة، األحق ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول فيه يبني شريف حديث هناك
فأقدمُهم سواًء السُّنَّة يف كانوا فإن بالسُّنَّة، فأعلمُهم سواًء القراءة يف كانوا فإن اهلل، لكتاب أقرؤهم
."سِنًّا فأقدُمهم" رواية ويف "سلمًا فأقدمُهم سواًء اهلجرة يف كانوا فإن هجرة،
صغريًا، ولو املقدَّم فهو حازمها فمن الشريعة، أحكام وفقه القرآن قراءة على املدار أن يتبني هنا من
.صيبٌّ وهو قومه يؤمُّ كان أنه سلمة بن عمرو حديث يف جاء وقد

صغرية، على يُصِرَّ وال كبرية يقترف ألَّا مبعىن اإلمام، عدالُة األحكام وفقه القراءة حسن إىل ويضاف



أهل فهو متزوج، غري أو متزوجًا كان وسواء كهلًا، أو شابًّا كان سواء لشخص العدالة ثبتت فمىت
فيقدَّم شيء كل يف التساوي عند إال اللهم اإلمامة، مرجِّحات من ليس ذاته حد يف فالزواج لإلمامة،
.املتزوج غري على املتزوج
وهو ربه، عبادة يف نشأ شاب هو املساجد يف الناس ويؤمُّ اخلطابة اعتاد الذي الشاب أن ننسى وال
التوفيق ويل واهلل .القيامة يوم عرشه ظلِّ يف اهلل يُظلُّهم الذين السبعة من

)31/1(

املسجد حتية
الدين حكم وما حمرّمة؟ أم مكروهة هي هل للمسجد حتيًة كانت إذا واملغرب العصر بني الصالة
يصلّيها؟ فيمن
الصالة إن) :تعاىل لقوله امتثالًا به، يلتزم أن املسلم على جيب معني ميقات هلا املفروضة الصالة
التزمنا ومىت بعدها، أو قبلها تؤدَّى للفرائض تابعة سنن وهناك (موقوتًا كتابًا املؤمنني على كانت
.ذلك يف خالف وال ونافلة، فريضة الصالة منّا صحّت الشرعّي بامليقات
ثالث :قال اجلُهيَّن عامر بن عقبة أن مسلم أخرج فقد فيها، الصالة عن هنٌي ورد أوقات وهناك
حني :موتانا فيها نَقبَُر وأن فيها نصلَي أن ينهانا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول كان ساعات
للغروب الشمس تَضيَُّف وحني متيل، حىت الظهرية قائمة تقوم وحني ترتفع، حىت بازغة الشمس تطلع
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول إن :قال هريرة أيب عن ومسلم البخارّي وأخرج .تغرب حىت
.الشمس تطلع حىت الصبح بعد الصالة وعن الشمس، تغرب حىت العصر بعد الصالة عن هنى

جتوز ال أهنا إىل وأصحابه حنيفة أبو فذهب األوقات، هذه يف عنها املنهّي الصالة يف العلماء واختلف
.يومه عصَر إال نافلة، وال فريضة ال بإطالق، صالة األوقات هذه يف

املطلَق، النفل وهي هلا، سبب ال اليت النوافل صالة هي عنها املنهّي الصالة أن إىل الشافعّي وذهب
مجيع يف تؤدَّى فإهنا بسبب املرتبطة والنوافل وقضاًء أداًء الفرائض أما األوقات، هذه يف فتُكرَُه
مقارِن أو متقدم سبب هلا صالة كلها اجلنازة وصالة الوضوء وسنة املسجد فتحية حرج، بال األوقات
.أعلم واهلل .وقت كل يف فتجوز
)32/1(

املغرب قبل النافلة
املغرب؟ فريضة قبل ركعتني صالة حكم ما
إىل يؤدي وأداؤها قصري املغرب وقت ألن املغرب؛ صالة قبل ركعتني أداء عدم يرى من العلماء من
.الوقت أول عن املغرب صالة تأخري



األحاديث يف ذلك لثبوت الصالة، به تتأخر ال يسري زمن يف أدائها استحباب هو املختار لكن
املؤذّن أذّن إذا باملدينة كنّا :قال مالك بن أنس عن الصحيح ففي هلا، الصحابة كبار وفعل الصحيحة
املسجد ليدخُل الغريب الرجل إن حىت ركعتني، ركعتني فريكعون السواريَ، ابتَدَروا املغرب لصالة
قال :قال املُزيَّن اهلل عبد عن آخر حديث ويف .يصلِّيهما من كثرة من صُلِّيَت قد الصالة أن فيحسب
."شاء ملن" :الثالثة يف وقال ثالثًا، قاهلا "صالة أذانني كل بني" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
)33/1(

املوتى أجل من الصالة
شرعًا؟ مقبول العمل هذا فهل تُوُفِّيَا، اللَّذَين لوالدَيَّ ثواهبما وأَهَُب فريضة كل عقب ركعتني أصلي
النصوص جاءت وقد الشريعة، صاحب عن ثبت ما على تتوقف أهنا مبعىن توفيقية، أمور العبادات
امرأة أن عنهما اهلل رضي عباس ابن عن الصحيح احلديث ففي عنه، والصيام امليت عن احلج جبواز
أرأيِت" :فقال !شهر صوم وعليها ماتت أمي إن :فقالت ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أتت
الوداع حجة ويف ."بالقضاء أحق اهلل فدَيُن" :قال .نعم :قالت تَقضِينَه؟ أكنِت دَيٌن عليها كان لو

يف عباده على اهلل فريضة إن :فقالت ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول تَستفيت امرأة جاءت
."نعم" :قال عنه؟ أفأحُجُّ الراحلة، على يَثبُت أن يستطيع ال كبريًا شيخًا أيب أدرَكَت احلج
عنه والصدقة للميت الدعاء لكّن نفلًا، وال فرضًا ال امليت عن الصالة جواز يف صحيح نص يَرِْد ومل
ماتت أي نفسُها افتُلِتَت أمي إن اهلل رسول يا :قال رجلًا أن الصحيح احلديث ويف ذلك، عن يُغنيان
."نعم" :قال عنها؟ تصدقُت إن أجر أفَلَهَا تصدَّقَت، تكلَّمَت لو وأظنها تُوصِ، ومل فجأة
عن رحيلهما بعد ما إىل أثره ميتد بل فحسب حياهتما على وقفًا ليس بالوالدَين الرب فإن العموم وعلى
عليَّ بَقَي هل اهلل، رسول يا :قال األنصار من رجلًا أن داود وأبو أمحد رواه حديث ويف الدنيا، هذه
هلما واالستغفار عليهما الصالة :أربع خصال نعم،" :قال به؟ أبَرُّمها موهتما بعد شيء أبوَيَّ بِرِّ مِن
قِبَلِهما، مِن إال رحم ال اليت الرحم وصلة صديقهما، وإكرام عهدمها، وإنفاذ الدعاء هنا الصالة ومعىن
."موهتما بعد بِرِّمها من عليك بَقَي الذي فهو
وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول إليه أشار مبا ويكتفَي الركعتني صالة يترك أن السائل األخ فعلى
ذَوِي وصلة استطاع إن عنهما العمرة أو واحلج عليهما والصدقة هلما واالستغفار الدعاء منـ 
.رمحه
)34/1(

املوتى عن الصالة إسقاط
عنها أُسقط كيف :حائر اآلن وأنا حياهتا، يف فاتتها اليت للصالة إسقاط بعمل وفاهتا قبل أخيت أوصتين



الصالة؟
:منها بامليت تتعلق أمور على العلماء كلمة اتفقت
أو هبا يوصِي وصية بعد من) :تعاىل قال توزيعها، قبل تركته من خترج عليها اليت امليت ديون ـ 1
االلتزامات فإن التوزيع، قبل التركة من إخراجها وجب زكاة وعليه مات من بذلك ويلحق (دَين
املؤمن روح" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب أن ثبت وقد عنه، تسقط ال مات ملن املالية
."عنه يُقضَى حىت بدَينه مرهونة
ذلك، يف الصحيحة األحاديث وردت وقد واحلجّ، عنه الصيام جاز حّج أو صيام وعليه مات من ـ 2
أي جبارية أمي على تصدقت إين :فقالت ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول إىل امرأة قدمت فقد
يا :قالت "املرياث عليِك ورَدَّها أجرُكِ، وجب" :والسالم الصالة عليه فقال !ماتت وإهنا هلا أهديتها
قط، حتج مل إهنا :قالت "عنها صومي" :قال عنها؟ أفاصوم شهر، صوم عليها كان إنه اهلل، رسول
لو" :والسالم الصالة عليه له فقال ذلك مثل سأل رجلًا أن رواية ويف ."عنها حُجي" :قال عنها؟ أفأحج
."يُقضَى أن أحق اهلل فدَين" :قال .نعم :قال "عنها؟ قاضِيَُه أكنَت دَين أمَك على كان
جواز يف صريح نص يَرِْد ومل الشريعة، صاحب عن والثبوت التوقيف على العبادات يف املدار ـ 3

عنه يُسقط خاص شيء هناك وليس اهلل، إىل مفوَّض فأمره صالة وعليه مات فمن مات، عمن الصالة
.عليه والتصدق له واالستغفار بالدعاء العاّم األمر هنالك ما وكل الصالة،
عليها فليتصدق عليها، بالتصدق وصيًة الصالة بإسقاط له وصيتَها يَعترب الكرمي فالسائل هذا وعلى

أعلم واهلل .يرمحها أن اهلُل عسى هلا وليستغفْر
)35/1(

:اإلسالمي االقتصاد يف الزكاة دَوْر
وتزكيهم تطهرهم صدقة أمواهلم من خذ) :تعاىل قال الدين، أركان من وركن إسالمية فريضة الزكاة
عباده عن التوبة يقبل هو اهلل أن يعلموا أمل .عليم مسيع واهلل هلم سكَن صالتك إن عليهم وصلِّ هبا
.104( ـ 103 اآلية التوبة سورة) (الرحيم التواب هو اهلل وأن الصدقات ويأخذ
:تشمل واألموال
.والغنم والبقر اإلبل وهي :األنعام ـ 1
.والفضة الذهب ـ 2
.والثِّمار الزروع ـ 3
.التجارة عروض ـ 4
:هي تعمها وجوب شروط منهما ولكل
.والنِّصاب واحلرية اإلسالم



.شاة وفيه مخس، اإلبل نصاب وأول
.الرعي يف أمه يتبع ألنه بذلك مسِّي سنة، ابن وهو تَبِيع فيه وجيب ثالثون، البقرة نصاب وأول
.سنتان هلا املعز من ثنية أو سنة هلا الضأن من جذعة :شاة وفيها أربعون، الغنم نصاب وأول
.العشر ربع وفيها (جرام 4 2/7 اآلن يساوي املثقال) مثقااًل عشرون الذهب ونصاب
.العشر ربع وفيها .(جرامات 3 اآلن يساوي الدرهم) درهم مائتا الفضة ونصاب
سقيت إن العشر نصف أو تكلفة بال سُقِيَت إن العُشر وفيها أوسق مخسة والثمار الزروع ونِصاب
.ومئونة بتكلفة
األنعام وختتص .الزكاة ومقدار النصاب يف حكمها وتأخذ والفضة بالذهب التجارة عروض وتقوم
األرض حشائش يف ترعى بل رعيها مُؤْنة صاحبها يتكلف ال سائمًة تكون بأن السَّوْم وهو آخر بشرط
.حصادها يوم فزكاهتا والثمار الزروع عدا ما مجيعًا األموال هذه يف احلول ويشترط .املباح والكأل
.والفضة الذهب يف تفصيل وعلى
:والثمار الزروع مفهوم يف رأيان وللفقهاء
.واألعناب النخيل ومثرات ويُدَّخر يُقتات ما ـ 1
.األرض أنبتت ما كل ـ 2

.رِكازًا كان وما مستخرَجًا معدِنًا كان وما مضروب، وغري مضروبًا كان وما والفضة الذهب ويشمل
نصابًا بلغا مىت العشر ربع فيهما املضروبني وغري والدراهم الدنانري ومها املضروبان والفضة فالذهب
.احلول عليهما وحاَل
)36/1(

وال نصابًا بلغ مىت احلال يف العشر ربع فيه له مملوكة أو مباحة أرض من املستخرَج منهما واملَعدِن
النماء، تكامل ألجل يُعترب إمنا احلول ألن ذلك يف والثمار الزروع يشبه وهو احلول، مُضِي يُشتَرط

.نفسه يف مناء النبات أو املعدن من واملستخرج
.نصابًا بلغ مىت اخلمس وفيه اجلاهلية دَفني هو والفضة الذهب من والركاز
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول بذلك تكفل وقد الزكاة، جبمع مكلَّفة اإلسالمية والدولة
.عنه اهلل رضي ـ بكر أبو الصدِّيق عليها وقاتَل بعده، من الراشدون واخللفاء
الصدقات إمنا) :الكرمية اآلية حددهتا اليت الشرعية مصارفها يف الزكاة أموال بوضع الدولة وتلتزم
وابن اهلل سبيل ويف والغارمني الرقاب ويف قلوبُهم واملؤلَّفة عليها والعاملني واملساكني للفقراء
.60( اآلية :التوبة) (حكيم عليم واهلل اهلل من فريضًة السبيل
ال بل الشرعية املصارف لتلك مراعاة دون للدولة العامة للميزانية الزكاة أموال ضم شرعًا جيوز وال
.ومصرفًا موردًا ختصص أن بد



ميزانية يف عديدة أبوابًا وتشمل الدولة جوانب يف عدة مرافق تستوعب حقيقتها يف الزكاة وأموال
.واألمن والدفاع والصحة والتعليم االجتماعية الشئون اآلن نسميه ما تغطي احلكومة
:هم الثمانية واألصناف
:الفقراء
ولذا العلم أهل عند املشهور على غريهم من أحوج وهم هبم، يليق كسب وال هلم ماَل ال الذين وهم
.أواًل اآلية ذكرهتم
.الفقري من حااًل أسوأ املسكني أن حنيفة أبو ويرى

:املساكني
تقولوا ال" :قال عكرمة أن تفسريه يف كثري ابن ونقل حلوائجهم، كافِيَة غري أموااًل ميلكون الذين وهم
.364( ص 2ـج العظيم القرآن تفسري) "الكتاب أهل املساكني إمنا مساكني، املسلمني لفقراء
إال لكافر تُعطَى وال فقرائهم على وتُرَدُّ املسلمني أغنياء من تُؤخَذ الزكاة أن على العلماء ومجهور
.األخرى الصدقات من إعطاؤه وميكن قلوهبم، كاملؤلَّفة آخر بوصف
:عليها العاملون
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كانوا ولو فيُعْطَوْن اإلمام، بأمر مستَحِقِّيها على ويوزعوهنا أصحاهبا من الزكاة جيمعون الذين وهم
.أغنياء
:قلوهبم املؤلفة
:قسمني على هم و .للمسلمني مَعُونة أو اإلسالم يف ترغيبًا وتستمليهم الدولة تتألَّفهم الذين وهم
.وكافر مسلم
اإلسالم، يف قوية ونيته أسلم مَن أو إميانُه ليقوَى فيُعطَى ضعيفة ونيتَه أسلم مَن هو املؤلَّف فاملسلم
.غريه إسالم بعطائه يُتَوَقَّع قومه يف شرَف له ولكن
أهون إعطاؤه ويكون الكافرين، قومه شر عنهم ويكف املسلمني، مع يتعاون من هو املؤلَّف والكافر
.إليهم نبعثه جيش من علينا
أعطاين :أمية بن صفوان قال ذلك، يف لنا قدوة ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب مواقف وجاءت
إنه حىت يعطيين زال فما إيلَّ الناس ألبغض وإنه حنني يوم ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول
."إيلَّ الناس ألحب
من مائة حنني يوم الطُّلَقاء قريش صناديد من مجاعة ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وأعطى
إيلَّ أحبُّ وغريُه الرجل ألعطي إين" :والسالم الصالة عليه ـ فقال يتهامسون األنصار جعل مما اإلبل،
."جهنم نار يف وجهه على اهلل يكبَّه أن خشيَة منه



وسلم؟ عليه اهلل صلى ـ النيب بعد قلوهبم املؤلَّفة تُعطى وهل
:كثري ابن قال
وأهله اإلسالم أعز قد اهلل ألن بعده يُعطَوْن ال أهنم ومجاعة والشعيب وعامر عمر عن فرُوي خالف فيه
.العباد رقاب هلم وأذلَّ البالد يف هلم ومكَّن
هوازن، وكسر مكة فتح بعد أعطاهم قد ـ والسالم الصالة عليه ـ ألنه يُعطَوْن بل :آخرون وقال
.365( ص 2 ـج العظيم القرآن تفسري) "إليهم فيصرف إليه يُحتاج قد أمر وهذا
:الرقاب يف
:صورتني على وذلك لتحريرهم، اإلسالم يسعى والرقيق العبيد وهم
من العبد فيُعطَى عتقه نظري إليه املال من مبلغ تقدمي على سيده مع العبد يتفق أن وهي املكاتَبَة ـ 1

.املكاتبة هذه قيمة لسَداد الزكاة
اآلية :البلد سورة) (رقبة فك) :تعاىل لقوله حتقيقًا وإعتاقهم العبيد لشراء الزكاة من سهم رصْد ـ 3
)13.
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:قسمان وهم املَدِينون، :الغارمون
.بديونه بقي ما الزكاة من فيأخذ وأعسر نفسه مصاحل يف استدان قسم
مكارم يف ترغيبًا غنيًّا كان ولو دَيْنه قَدْر الزكاة من فيُعطَى املسلمني مصاحل يف استدان وقسم
.األخالق
:يلي ما الفقه كتب بعض يف وجاء
:ثالثة الغارم
كخمر، مباح غري يف أو .معصية يف صرفه وإن ال، أو كان طاعًة مُباح، يف لنفسه تدايَن مَن ـ 1
خبالف وفائه، على يقدِر وال الدين حيل بأن احلاجة مع فيُعطى مباح يف صرفه أو صدقه، وظُنَّ وتاب
.يُعطَى فال يتُب ومل فيها وصرفه ملعصية تدايَن لو ما
مل قتيل يف تنازعتا قبيلتني بني فتنة خاف كأن القوم بني احلال أي البَيْن ذات إلصالح تدايَن أو ـ 2
.املكرمة هذه يف ترغيبًا غنيًّا ولو فيُعطَى للفتنة تسكينًا الدِّيَة فتَحمَّل قاتلُه يظهر
ما خبالف بالضمان، متربعًا وكان وحدَه أعسر أو األصيل، مع أعسر إن فيُعطَى لضمان تدايَن أو ـ 3
.(اخلطيب للشربيين شجاع أيب ألفاظ حل يف اإلقناع) "باإلذن ضمن إذا
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول فأتيُت محالة حتملُت :اهلاليل خمارق بن قَبِيصة قال وقد هذا،
ألحد إال حتل ال املسألة إن قبيصة، يا :قال مث هبا، لك فنأمَر الصدقة تأتينا حىت أقِم :فقال فيها أسأله
:ثالثة



.يُمسك مث يُصيبَها حىت املسألة له فحلَّت حِمالة حتمل رجلـ 
سِدادًا قال أو ـ عيش من قِوامًا يصيب حىت املسألة له فحلَّت ماله اجتاحت جائحة أصابتْه ورجلـ 
.عيش من
فاقة، فالنًا أصابت لقد :فيقولون قومِه قرابة من احلِجا ذوي من ثالثة يقوم حىت فاقة أصابتْه ورجلـ 
.عيش من سدادًا قال أو ـ عيش من قِوامًا يصيب حىت املسألة له فحلَّت
.سُحْتًا صاحبها يأكلها سُحت املسألة من سواهِنَّ فما
:اهلل سبيل يف
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السهم هذا يف الفقهاء بعض توسَّع وقد واحلرُمات، احلِمَى عن يُدافِعُون الذين املُجاهِدون وهم
أن كثري ابن وساق .واملساجد واملستشفيات املدارس كبناء للدولة العامة املصاحل يشمل فجعله
.366( ص 2 ـج العظيم القرآن تفسري) اهلل سبيل من احلج يَرَوْن وإسحق واحلسن أمحد اإلمام
:السبيل ابن
واجملتاز الزكاة بلد من السفر منشئ أن الشافعي مذهب ويف سفرهم، نفقة يَجِدون ال املسافرون هم
.سفره يف معصية وال احتاج إن يُعطَى سفره يف به
.بالسفر املبتدئ املنشئ دون املُجتاز إىل تُدفَع الزكاة أن احلنابلة مذهب ويف
من عام كل خيرج وحبيث واحلاجة، الفاقة على يقضي حبيث يكون الزكاة يف املُعطَى والقدْر
.الصدقات عن يستعفون أفرادًا احملتاجني أصناف
احملتاجني أعداد فسيتضاعف وإال خمصوصة أيام أو معني لوقت استهالكيًّا نوعًا الزكاة فليست
.السفلى اليد من خري العليا اليد أن يقرر الذي اإلسالم يرفضه ما وهذا .عام بعد عامًا العاطلني
عمٍر كفايَة ومسكني فقري ويُعطَى :الذهب مباء تُوزَن اليت العبارة هذه الفقه كتب بعض يف قرأت وقد
.ذلك له يشتري أن ولإلمام .يستغالنه عقارًا يعطيانه مبا فيشتريَان غالب،
به يشتري ما فيُعطَى حبرفة الكسب يُحسن فيمن أما جتارة، وال حبرفة الكسب يُحسن ال فيمَن هذا
.غالبًا بكفايته رحبه يفي وما فيه، التجارة يُحسن ما به يشتري ما فيُعطَى بتجارة أو آالتِها،
.دَيْنهما وفاء من عنه عجزا ما البَيْن ذات إصالح لغري وغارِم مُكاتَب ويُعطى
.طريقه يف مال يف له كان إن ماله أو مقصده يوصله ما السبيل ابن ويُعطَى
إن مركوب له ويهيأ منه، يسترد فال وميلكه ولعياله، له وإقامًة وإيابًا ذهابًا غزوه يف حاجتَه غاٍز ويُعطَى
.السبيل كابن محلهما مثله يَعتَْد مل إن ومتاعه زاده حيمل وما سفره، طال أو املشي يَطِق مل

.يراه ما املالك أو اإلمام يعطيها واملؤلَّفة
.مِثله أجرة يُعطَي والعامل
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الشربيين شجاع أيب ألفاظ حل يف اإلقناع) "بإحدامها يأخذ وغارم كفقري استحقاٍق صفتا فيه ومَن
.(اخلطيب
ضاعت لألفراد تُركِت ولو الدولة، هبا تقوم أن وجيب اإلسالمية االقتصادية احلياة عصَب الزكاة إن

وقد أمواهلم كانت مهما قليل األفراد فعطاء مشروعيتها، حكمة وتالشت أمهيتها وفقدت أهدافها
.الشُّحِّ على النفوس جُبِلَت
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:اإلسالم يف املرياث فلسفة
:اجلاهلية يف املرياث
رجالن فقام منها، له بنات وثالث امرأة وترك تُوفِّي األنصاري ثابت بن أوس أن الزنول أسباب يف جاء
.بناته وال شيئًا امرأته يعطيَا ومل ماله فأخذا وعرفجة سويد هلما يقال ووَصِيَّاه امليت عم ابنا مها
وكانوا الكبار، الرجال يورثون وإمنا ذكرًا، كان وإن الصغري وال النساء يُورِّثون ال اجلاهلية يف وكانوا
ـ اهلل رسول إىل املرأة هذه فجاءت .الغنيمة وحاز اخليل ظهور على قاتل مَن إال يُعطَى ال :يقولون
امرأة، وأنا بنات، عليَّ وترك مات ثابت بن أوس إن اهلل، رسول يا :فقالت ـ وسلم عليه اهلل صلى
ألبنائِه يُعطياين مل وعرفجة، سويد عند وهو حسنًا، مااًل أبومها ترك وقد عليهن، أُنفق ما عندي وليس
.رأسًا هلن يرفعان وال يسقياين وال يطعماين وال حجري يف وهن شيئًا، املال من

حيمل وال فرسًا يركب ال ولدها اهلل، رسول يا" :فقاال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول فدعامها
.عدوًّا ينكى وال كلًّا
للرجال) :اآلية هذه تعاىل اهلل فأنزل فيهن، يل اهلل حيدِّث ما أنظُر حىت انصرفوا :اهلل رسول فقال
كثر أو منه قل مما واألقربون الوالدان ترك ما نصيب وللنساء واألقربون الوالدان ترك مما نصيب
.7(:النساء) .(مفروضًا نصيبًا
بنتا هاتان اهلل رسول يا :فقالت هلا بابنتني امرأة جاءت :قال اهلل عبد بن جابر رواها أخرى واقعة ويف
فما ومرياثهما، ماهلما عمهما استفاء وقد أحد، يوم معك قُتِل الربيع بن سعد قالت أو قيس بن ثابت
.مال وهلما إال أبدًا يُنكحان ما فواهلل اهلل؟ رسول يا ترى
يف اهلل يُوصيكم) :وفيها النساء سورة فزنلت "ذلك يف اهلل يقضي" :والسالم الصالة عليه ـ فقال
فلها واحدًة كانت وإن ترك ما ثلُثا فلهما اثنتنِي فوق نساًء كنَّ فإن األنثيني حظ مثل للذكَر أوالدكم
.11(:النساء) .(...النصف
الثلُثني أعطهما :لعمهما فقال وصاحبَها، املرأة يل ادُع :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول فقال



.فلَك بقي وما الثمُن أمهما وأعِط
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أغالل لكسر حماولة يف املسلمة املرأة به بدأت للوحي، املوافقات من موقفًا هذا كان وهكذا
.الفاسدة وآثارها اجلاهلية
:اجلاهلية الوقائع هذه على تعليق
على قاتَل مَن إال يكون ال الوارث أن حبجة الصبية وال النساء يورِّثون ال اجلاهلية يف الناس كان لقد
.الغنيمة وحاز اخليل ظهور
يسعد وال أبنائه، ألجل هو إمنا املرء كدح وأن وولده، لنفسه ثروته جيمع إمنا الرجل أن هؤالء ونسي
حدود ويف اإلمكان بقدر ومشاقَّها احلياة مُؤْنة ويكفيَهم املسألة عن أبناءه يكف أن إال العاقل اإلنسان
.الشريفة القيَم إطار ويف املُتاح
:املرياث من وحديثًا قدميًا العامل موقف على نظرة
نظامًا يعرف حديثًا وال قدميًا العامل يكاد ال بل للمرياث عاداًل نظامًا يعرفون اجلاهلية يف الناس يكن مل

.املطلَق العدل على يقوم التركة لتوزيع
زوجته ويترك لعشيقته كله مباله الشخص يوصي فقد البشر، ألهواء موكول اليوم التركة توزيع إن

على وقفًا جيعله قد أو والضغينة، واحلقد للحسرة الباقني ويدَع أبنائه ألحد يوصي قد أو وأوالده،
.احلياة آالم يقاسون قُرْباه ذوي ويترك أليف حيوان
.املِلْكية أسباب من املرياث يكون أن ترفض نظُم وقامت
نظامًا يقدِّم اإلسالم غري يُوجَد وال وغربًا شرقًا والنظُم العقائد وتبحث ويسرةً، مينًة الناس ويتلفت
النفوس طبائع مع ويتالءم احلريات، ويصُون احلقوق ويتضمن املطلَق العدل على يقوم للمرياث
.السوية
يف متواليتان منها آيتان حمكَمات، آيات ثالث يف اإلسالمي املرياث نظام اجمليد القرآن مجع وقد
من) :تعاىل قوله إىل (األنثيني حظ مثل للذكَر أوالدكم يف اهلل يوصيكم) :تعاىل قوله مها النساء سورة
.(حليم عليم واهلل اهلل من وصيًة مضارٍّ غري دَيْن أو هبا يُوصَى وصية بعد
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له ليس هلك امرؤ إن الكاللة يف يفتيكم اهلل قل يستفتونك) :وهي النساء سورة آخر يف التالية واآلية
ترك مما الثلثان فلهما اثنتني كانتا فإن ولد هلا يكن مل إن يَرِثها وهو ترك ما نصف فلها أخت وله ولد
.(عليم شيء بكل واهلل تضلوا أن لكم اهلل يبيِّن األنثيني حظ مثل فللذكر ونساًء رجااًل إخوًة كانوا وإن
.176( :النساء)



:القرآن يف املرياث
التفصيل هذا يكون ويكاد أطرافه، كل فيه مجع دقيقًا، تفصياًل املرياث نظام اجمليد القرآن فصَّل
ينص فلم املكانة، هبذه حظي املعامالت من لونًا وال العبادات من عبادة جند فال املرياث، على وقفًا
إىل منها كثري وأُحِيل والسعي، الطواف كيفية وال الزكاة مقادير وال الصالة ركعات عدد على القرآن
عين خذوا" :وقال أصلي، رأيتموين كما صلوا" :وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب فقال النبوي، البيان

.وهكذا "مناسككم
متواليتان منها آيتان النساء، سورة من آيات ثالث يف جُمِعت قد املرياث أحكام فإن سابقًا قلنا وكما
بعد من) :تعاىل قوله إىل (...األنثيني حظ مثل للذكر أوالدكم يف اهلل يوصيكم) :تعاىل قوله :مها
سورة من األخرية الثالثة واآلية (حليم عليم واهلل اهلل من وصية مضارٍّ غري دَيْن أو هبا يوصَى وصية
.النساء
:نوعان عليه املُجمَع واإلرث
والثلُث والثلثان والثمُن والربُع النصف هي ستة اهلل كتاب يف املقدَّرة والفروض بالفرض، إرث ـ 1

.أبدًا يسقط ال الفرض وصاحب .والسدُس
حيوز أو الفروض بعد بقي ما يأخذ وهو الفروض، أصحاب عن مؤخَّر وهو بالتعصيب إرث ـ 2
.التركة استغراق عند يسقط وقد انفرد، إذا كله املال
فتكلموا النبوي العهد وأحكام احلياة وقائع من أخذًا اجلوانب هلذه تفضيالت يف العلماء اجتهد وقد
.اخل ..واملفقودين حكمهم يف ومَن والغرقى املشكِل واخلنثى واملطلقة احلمل مرياث عن
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أمجع فقد .فيقتُله مورِّثه موت وارث يتعجل أن وهو كثريًا البال على خيطر ال قد موقف هناك بل
.قَصدِه بنقيض معاملًة مقتوله من يَرِث ال ظلمًا عمدًا القاتل أن على العلماء
.املسلمني مال لبيت تَرِكته فإن رَحِم وال تعصيب وال فرض ذي من له وارث وال إنسان مات وإذا
.اإلسالمي الفقه كتب يف مراجعتُها ميكن دقيقة تفصيالت وغريها اجلوانب هذه ولكل
:باملرياث القرآن اهتمام حكمة
من األموال على فاالعتداء والدنيوية الدينية املسلم حبياة وثيقًا ارتباطًا مرتبط اإلسالم يف املرياث
.صدقة منه تنفع وال دعاء، معه يُرفَع وال عمل، معه يُقبَل ال احلرام واملال اإلمث، جرائم أكرب
."طيبًا إال يقبل ال طيب تعاىل اهلل إن" :وسلم عليه اهلل صلى ـ قال
رب، يا رب يا السماء، إىل يديه ميُدُّ أغرَب أشعَث الرجل :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وذكر
.لذلك يُستَجاب فأنَّى باحلرام غذي وقد حرام، وملبسه حرام ومشربه حرام ومطعمه



وأموالكم دماءكم إن :الوداع حجة يف ألمته ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وصية وكانت
."...هذا بلدكم يف هذا شهركم يف هذا يومكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم
تطبيقه يف عظيمًا الفوز كان ما بقدر اإلسالمي املرياث نظام خمالفة يف شديدًا الوعيد كان هنا ومن

يدخلْه ورسوله اهلل يطع ومن اهلل حدود تلك) :املرياث آييت عقب شأنه جل فقال به، وااللتزام
ويتعد ورسوله اهلل يعص ومن .العظيم الفوز وذلك فيها خالدين األهنار حتتها من جتري جنات
.13(:النساء) .(مهني عذاب وله فيها خالدًا نارًا يدخله حدوده
وثيقًا ارتباطًا يرتبط فهو خطري جِدُّ فيه واالجتماعي األخالقي اجلانب فإن ماليًّا نظامًا املرياث كان وإذا
.األسرة وسالمة العرض وشرف القرىب وشائج على الكبري اإلسالم حرص يؤكد مما والنسب، بالرحم
)37/4(

به ويرث الصحيح، الزوجية عقد وهو النكاح، اإلسالم يف عليها اجملمَع املرياث أسباب فمن
أوىل ومن واألوالد هبما، أوىل ومن األبوان به ويرث والرحم، القرابة وهو النسب وكذلك الزوجان،
.هبم
.وأخالقية اجتماعية مزايا وله وحكيم دقيق اإلسالم يف املرياث نظام إن

:والوارثات الوارثون
واألخ عال، وإن األب أبو واجلد واألب نزل، وإن االبن وابن االبن :هم عشرة الرجال من الوارثون
العم، وابن وألب، الشقيق والعم ألب، األخ ابن أو الشقيق األخ وابن ألم، أو ألب أو شقيقًا كان سواء
.واملُعتَق والزوج
ألب أو شقيقة كانت سواء واألخت واجلدة واألم االبن، وبنت البنت :هن سبع النساء من والوارثات

.واملعتَقة والزوجة ألم، أو
اجتمع ومىت إسقاط، حجب أو نقصان حجب أخرى حال يف ويُحجَبُون حال يف يَرِثون فهؤالء
:وهم ثالثة، إال منهم يرث مل كلهم الرجال
.والزوج واألب االبن
.لالبن والباقي السدُس ولألب الربُع فللزوج
واألخت والزوجة واألم االبن وبنت البنت :وهن مخس إال منهن يرِث مل كلهن النساء اجتمع ومىت
.الشقيقة
.الباقي الشقيقة ولألخت الثمن وللزوجة السدس ولألم السدس، االبن ولبنت النصف، للبنت
:وهم مخسة ورث الزوجني أحد ومات والنساء الذكور كل اجتمع ولو
كانت وإن الربع وللزوج السدس، ولألم السدس فلألب .والبنت واالبن الزوجة أو والزوج واألم األب



.األنثيني حظ مثل للذكر التركة باقي والبنت ولالبن الثمُن، فلها املوجودة هي الزوجة

:(األنثيني حظ مثل للذكر) :تعاىل قوله حكمة
)37/5(

نفقات عن املسئول هو وحده الرجل أن ذلك وحكمة، فلسفة اإلسالم منهج يف هلا املسألة هذه إن
حيث من أسكنوهن) :تعاىل اهلل قال .تتطوع أن إال النفقات تلك من شيئًا املرأة تُكلَّف وال األسرة،
يضعن حىت عليهن فأنفقوا محل أوالت كن وإن عليهن لتضيِّقوا تضارُّوهن وال وُجدكم من سكنتم
أخرى له فسترضع تعاسرتُم وإن مبعروف بينكم وائتمروا أجورهن فآتوهن لكم أرضعن فإن محلهُنَّ
سيجعل آتاها ما إال نفسًا اهلل يكلف ال اهلل آتاه مما فلينفق رزقُه عليه قُدِر ومن سَعته من سَعة ذو لِينفِْق
.6(:الطالق) .(يسرًا عسر بعد اهلل
منها الزواج يف ورغبته هلا حبه عن يعبِّر للمرأة صداق بتقدمي مُطالَب اإلسالم يف الرجل فإن كذلك
نفسًا منه شيء عن لكم طنب فإن حنلًة صدقاهتن النساء وآتوا) :تعاىل اهلل قال ..شيئًا املرأة تقدِّم وال
.4(:النساء) .(مريئًا هنيئًا فكلوه
الرجل فسيصبح وإال للمرأة، ما ضعف املرياث يف للرجل يكون أن والعدل اإلنصاف من كان هلذا
.والنفقة املهر يف إليها يُرَدُّ املرأة مرياث من نقص ما يكون مث مظلومًا،
الرجل فيها يتساوى املرياث من صور هناك بل الرجل، يرثه ما نصف تَرِث امرأة كل ليس إنه مث

مما السدس منهما واحد لكل وألبويه) :تعاىل اهلل قال ولد، للميت كان إذا واألم األب مثل واملرأة
.(ولد له كان إن ترك
الثلثني تأخذان والبنتان وحدها التركة نصف تأخذ فالبنت الرجل، يأخذ مما أكثر املرأة تأخذ أحيانًا
اهلل قال فقط، السدس امليت أبو وهو الرجل يأخذ الصورة هذه ويف .ذكر ولد للميت يكن مل إذا
واحد لكل وألبويه النصف فلها واحدًة كانت وإن ترك ما ثلُثا فلهن اثنتني فوق نساًء كن فإن) :تعاىل
.(ولد له كان إن ترك مما السدس منهما

.املطلق والعدل احلكمة على مبين اإلسالم يف فاملرياث
:املطلقة مرياث
)37/6(

فترث العصمة يف اليت بالزوجة تَلحَق العدة يف زالت ما وهي زوجها ومات رجعيًّا طالقًا املطلقة
احلال هذه يف أيضًا يرثها وهو ولد، له يكن مل إن الربع أو ولد له كان إن الثمُن وهلا املتوفَّى زوجها
.العِدَّة أثناء ماتت لو



علماء بإمجاع بينهما توارُث فال مات مث صحته حال يف زوجها وطلقها عدهتا انتهت اليت املطلقة أما
.بينهما تربط عالقة وال انتهى قد الزوجية عقد فإن الشريعة
.قبله ماتت لو يرثها ال الرجل فإن املوت مرض يف طلِّقت قد املرأة هذه كانت فإن
ال بائنًا طالقًا املطلقة أن إىل الشافعي فذهب الصورة هذه يف العلماء اختلف فقد قبلها هو مات لو أما
.عدَّتُها تَنَقِض مل ما ترثه إهنا :األحناف وقال مرضه، يف أو صحته يف طلقها سواء مطلقها من ترث
انقضت ولو ترثه أهنا املالكية ومذهب غريه، تتزوج مل ما عدهتا انقضت ولو ترثه إهنا :احلنابلة وقال
.تَرِثه ال حىت موته مرض يف طلقها أنه الحتمال قَصدِه بنقيض له معاملًة غريه وتزوجت عدهتا
)37/7(

:اإلسالم يف الوصية
وجوه يف موته بعد لينفق ماله من جزءًا يقتطع فاملسلم املوت، بعد ما إىل مُضاف حبق تربع الوصية
.املشروعة اخلري
ووصيته إال لياٍل ثالث يبيت فيه يوصِي شيء له مسلم امرئ حق ما" :وسلم عليه اهلل صلى ـ قال وقد
.مكتوبة عنده
،(دَيْن أو هبا يوصي وصية بعد من) :تعاىل اهلل قال التركة توزيع على مقدَّمة الوصية اهلل جعل وقد
.التركة توزيع على مقدَّم وكالمها اهلل حق والوصية العبد، حق فالدَّيْن
لغري تكون والوصية للوَرَثة، ظلم حيصل ال حىت الثلُث حدود يف فهي شرعية، ضوابط هلا والوصية
إجازة على توقفت كلَيْهما أو الشرطني هذين أحد الوصية فقدت فإن االنتفاع، يعم حىت وارث؛
أجازوه فإن الباقي يف الورثة ويُستَأْذَن الثلث إال منها ينفذ ال الثلُث على زاد مبا أوصى فمن الورثة،
.فال وإال ونعمت فبها
.رأيهم على التنفيذ تَوَقَّف لوارث قلَّ ولو شيء بأي أوصى ومَن
شأن ويصلح واخلاص العام النفع حيقق مبا املوت عند فيه يتصرف ماله ثلُث للمسلم جعل فاإلسالم
.الوارثني غري قُرْباه ذوي أو كافًة املسلمني
وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول عادين :قال أبيه عن سعد بن عامر عن بسنده مسلم صحيح ويف
الوجع من ترى ما بلغين اهلل، رسول يا :فقلت املوت على منه أشفيُت وجَع من الوداع حجة يفـ 
بشطره؟ أفأتصدق قلت ال، :قال مايل؟ بثُلُثَْي أفأتصدق واحدة يل ابنٌة إال يرثين وال مال ذو وأنا
الناس، يتكففون عالًة تذرهم أن من خري أغنياء ورثتك تذْر إن إنك كثري، والثلُث الثلُث ال،:قال
.امرأتك يف يف تضعها اللقمة حىت عليها أُجِرَْت إال اهلل وجه هبا تبتغي نفقة تنفق ولست

:والتربع الوصية بني الفرق



هو الوصية من فاملقصود آخر، جانب وذاك جانب فهذا والصحة، احلياة حال يف التربع غري الوصية
.يُحدِّده ملَن صاحبها موت بعد املِلْكية نقل

)38/1(

وقد حيمد ما منه يُحمَد قد آخر اجتاه فذلك كله مباله ولو وحياته صحته يف اإلنسان جيود أن أما
.احلال ومُقتَضى املوقف ومالبسات املتربِّع وظروف واهلدف للنية تبعًا يذم ما منه يُذَم
خنل، من مااًل باملدينة األنصار أكثر ـ عنه اهلل رضي ـ طلحة أبو كان :قال أنس عن الصحيح ويف
وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وكان املسجد، مستقبلًة وكانت بريحاء، إليه أمواله أحب وكان
(حتبون مما تنفقوا حىت الرب تنالوا لن) :اآلية هذه نزلت فلما طيب، فيها ماء من ويشرب يدخلهاـ 
وتعاىل تبارك اهلل إن اهلل رسول يا :فقال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول إىل طلحة أبو قام
أرجو هلل صدقة وإهنا بريحاء، إيلَّ أموايل أحب وإن (حتبون مما تنفقوا حىت الرب تنالوا لن) :يقول
بخٍ، :ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ فقال اهلل، أراك حيث اهلل رسول يا فضعها اهلل عند وذخرها برَّها
أبو فقسَّمها األقربني، يف جتعلها أن أرى وإين قلَت ما مسعت وقد رابح، مال ذلك رابح، مال ذلك
.عمه وبىن أقاربه يف طلحة
:واهلدايا العطايا يف األبناء بعض تفضيل
كلها األسرة جيمع حىت اإلسالمية التربية منهج على تنشئتهم جيب أمانة، آبائهم كفالة يف األوالد
.والتعاون األلفة إىل يؤدي ما كل بَنِيهم يف يغرسوا أن واألمهات اآلباء وعلى والصفاء، احملبة شعور
يف بينهم يسوي وأن مجيعًا أوالده على حبه يُوزِّع أن فيجب أخرى زوجة من أبناء للرجل كان وإذا
للحِرْمان مبسوِّغ هذا فليس عاقًّا األبناء بعض كان وإذا والشحناء، للحقد جمااًل يدع ال حىت العطاء
كبائر من كبرية العقوق أن شك وال لآلباء، البِرِّ مقابل يف ليس املرياث فإن واملرياث، التركة من
والعمل باهلداية، العاقِّ لالبن الدعاء فاألوىل عالجًا، ليس املرياث من احلرمان لكن والفجور، اإلمث
.بِرِّه على ولده أعان والدًا اهلل ورحم العقوق، أسباب إزالة على

)38/2(

بنت عمرة أمي فقالت ماله ببعض أيب عليَّ تصدق :قال بشري بن النعمان عن احلديث صحيح ويف
صلى ـ النيب إىل أيب فانطلق ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول تُشهد حىت أرضى ال :رواحة
كلهم؟ بولدك هذا وصلت :وسلم عليه اهلل صلى ـ له فقال صدقيت على ليُشهِدَه ـ وسلم عليه اهلل
.الصدقة تلك فردَّ أيب فرجع أوالدكم، يف واعدلوا اهلل اتقوا :قال ال، قال
فال صِغَر أو مُقعِد كمرض خاص وضع األوالد لبعض كان إذا ما احلكم هذا من العلماء استثىن وقد
.العُذْر صاحب بتفضيل بأس



)38/3(

:االقتصادي الفساد مُحاربة يف واألخالق العقيدة دَوْر
:اإلنسان بناء ـ أ
:هي أركان جمموعة له اإلسالم يف اإلنسان بناء
عز اهلل ومراقبة النفس، يف اخلري حب وتأصيل والترهيب، الترغيب على قائم تربوي جانب ـ 1

(يرى اهلل بأن يعلم أمل) :تعاىل قوله معىن يتحقق حىت اإلنسانية النفس داخل من تنبع مراقبة وجل،
.14( :العلق)
عن واإلقالع تعاىل، اهلل جنب يف منه فرط ما على بالندم واالستغفار، التوبة إىل املرء دعوة ـ 2

ألصحاهبا احلقوق ورد سبحانه، اهلل يغضب ما إىل العودة عدم على والعزم عليها، يقيم فال املعصية
:تعاىل قال .السلوك وطيبات الصاحل العمل من واإلكثار العباد، حبقوق متعلقة املعصية كانت إن
.31( :النور) (تفلحون لعلكم املؤمنون أيها مجيعًا اهلل إىل وتوبوا)
جُلد زنا ومن يده، قُطعت سرق فمن والتعزيرات، احلدود طريق عن اجملتمع شواذِّ مطاردة ـ 3
قطع ومن منه، اقُتصَّ حق بغري قَتل ومَن حمصنًا، كان إن رُجِم أو حمصن، غري كان إن جلدة مائة
.وهكذا ...األرض من نُفِي أو خالف من ورجله يدُه قُطِعت أو صُلِب أو قُتِل اآلمننَي وروَّع الطريق
وتصلِح الذنب جتبُر كفارات هي مث الفاسدة بُذروها وتستأصل اجلرمية انتشار متنع زواجر واحلدود
.اآلخرة يف عبده على العقوبة يضاعف أن من أكرم تعاىل واهلل النفس، حال
:واجلزاء البعث عقيدة ـ ب

الغرائز فتنة وحتاصره اخليال، وشطَحات املادة مهوم يف يعيش بالوحي اإلميان غيبة يف اإلنسان
.البشر حلياة احلكَم هو الغاب قانون ويُصبح جانب كل من القلَق وينتابه والشهوات،

عقيدة ظل يف البشري أحوال إليه، آلَْت ملا جذريًّا وإصالحًا منصفًا حالًّ يقدم اإلهلي الوحي لكن
.واجلزاء البعث
من اإلهلي للوحي بيان أول ويف البشري العهد يف مبكرًا العقدي األصل هذا على التنبيه هذا وكان
.األرض هذا على احلياة بناء أجل

)39/1(

يضل فال هداي اتبع فمن هدى مين يأتينكم فإما عدو لبعض بعضكم مجيعًا منها اهبطا قال) :تعاىل قال
لِمَ رب قال .أعمى القيامة يوم وحنشره ضنكًا معيشة له فإن ذكري عن أعرض ومن .يشقى وال

ـ 123 :طه) (تُنسَى اليوم وكذلك فنَسِيتها آياتُنا أتتْك كذلك قال بصريًا كنت وقد أعمى حشرتين
)126.



واحلياة، األرض يف اإلفساد وهو واجملتمع، للفرد الشقاء هو اهلل بلقاء والتكذيب بالسعادة فالكفر
.اخللُقي واالحنراف السياسي االستبداد وهو
أعلنَه ما وهذا بأمجعه، االحنراف أسباب استجمع إنسان هو اآلخر اليوم عقيدة بال يعيش إنسانًا وإن
يؤمن ال متكرٍب كل من وربكم بريب عذُت إين) :قوله يف وقومِه فرعون أمام ـ السالم عليه ـ موسى
.27( :غافر) (احلساب بيوم
الظلم أسباب استكمل فقد وقوة جسم بسطة واستشعر اآلخر باليوم اإلميان حقيقة اإلنسان أغفل فإذا

.واجلربوت
إىل يصلوا ولن األمن حيققوا فلن اإلهلي الوحي عن بعيدًا قوانني من ألنفسهم الناس شرع ومهما
األخروي واجلزاء البعث عقيدة عن بعيدًا األرض يف واإلفساد الفساد حماربة حاولوا ومهما السعادة،
.فتياًل ذلك جيدي فلن
أنا إال إله ال اهلل أنا إنين .يُوحَى ملا فاستَمِْع اخترتُك وأنا) :السالم عليه موسى لسيدنا تعاىل قال

يصدُنَّك فال .تسعى مبا نفس كل لتجزى أخفيها أكاد آتية الساعة إن .لذكري الصالة وأقم فاعبدين
.16( ـ 13 :طه) (فتردى هواه واتبع هبا يؤمن ال مَن عنها

)39/2(

:االقتصادي باجلانب اإلسالم اهتمام
نصوص يف أمهية والتجارة، والصناعة وللزراعة االقتصادي، باجلانب كبريًا اهتمامًا اإلسالم يهتم
.اإلنسانية احلياة يف أثرها مع يتناسب مبا املطهَّرة، والسنة اجمليد القرآن
فقال به، لالنتفاع وتيسريه إنباته سر لنُدرك نتناوله الذي الطعام يف الواعي بالتأمل تعاىل اهلل أمرنا لقد
وعنبًا حبَّا فيها فأنبتنا .شقًّا األرض شققنا مث .صبًّا املاء صببنا أنَّا طعامه إىل اإلنسان فلينظُر) :شأنه جل
.32( ـ 24 :عبس) (وألنعامكم لكم متاعًا .وأبَّا وفاكهة .غلبًا وحدائق .وخناًل وزيتونًا .وقضبًا
أو غرسًا يغرس مسلم من ما" :وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول يقول ومنافعها الزراعة أمهية ويف
.عليه متفق "صدقة به له كان إال إنسان أو طري منه فيأكل زرعها يزرع
ينتفع اليت اجلارية الصدقات من واملصارف األهنار شق ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول وجعل
وابن داود أبو رواه حديث ويف وجل، عز اهلل من مضاعفًا ثوابًا مماته، وبعد حياته يف املسلم هبا
فأي ماتت أمي إن اهلل، رسول يا قلت :قال ـ عنه اهلل رضي ـ عبادة بن سعد أن واحلاكم حبان
.سعد ألم هذه :وقال بئرًا فحفر املاء :قال أفضل، الصدقة
الكعبة بناء يف عَمِل اخلليل فإبراهيم عِظام، بأنبياء مرتبطًة اجمليد القرآن يف الصناعة ذِكْر جاء ولقد
الدروع، صناعة ـ السالم عليه ـ داود تعاىل اهلل وعلم ـ السالم عليهما ـ إمساعيل ولده مع
سكنًا بيوتكم من لكم جعل واهلل) :فقال والنسيج املباين وهندسة اجللود صناعة إىل القرآن وأشار



وأوبارها أصوافها ومن إقامتكم ويوم ظعنِكم يوم تستخفوهنا بيوتًا األنعام جلود من لكم وجعل
وجعل أكنانًا اجلبال من لكم وجعل ظالاًل خلق مما لكم جعل واهلل حني إىل ومتاعًا أثاثًا وأشعارها
:النحل) (تسلموَن لعلكم عليكم نعمته يُتم كذلك بأسكم تقيكم وسرابيل احلر تقيكم سرابيَل لكم
.81( ـ 80
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وليعلم للناس ومنافع شديد بأس فيه احلديد وأنزلنا) :فقال والصلب احلديد صناعة إىل القرآن وأشار
.25( :احلديد) (عزيز قوي اهلل إن بالغيب ورسلَه ينصره مَن اهلل
أبواب من بابًا يُتقنها حىت حيسنها ال ملَن الصنعة تعليم ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول وجعل
سأل ـ عنه اهلل رضي ـ ذر أبا أن البخاري صحيح ففي األعمال، أفضل من صاحلًا وعماًل اخلري،
سبيله، يف وجهاد باهلل إميان :قال أفضل؟ العمل أي :فقال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول
أو صانعًا تُعني :قال أفعل؟ مل فإن :قال أهلها، عند وأنفسها مثنًا أعالها قال :أفضل الرِّقاب فأي :قال
."نفسك على هبا تصدق صدقة فإهنا الشر من الناس تدَع :قال أفعل؟ مل فإن :فقال ألخرق تصنع
أن ألخرق الصناعة ومعىن صناعتَه، به ليُقيم املال من مبلغًا تُقرضه أو متنحه أن الصانع إعانة ومعىن
.صنعة يده يف ليس ملَن صنعتَك تعلم
ومطالبهم، الناس حباجات لتفي وتتقدم التجارة تتحقق اإلنتاج ووفرة والصناعة الزراعة خالل ومن
:فقال الناس على اهلل نِعَم من ذلك وجعل طرُقها، وتأمني التجارة رحالت عن القرآن حتدث وقد
جوع من أطعمهم الذي .البيت هذا رب فليعبدوا .والصيف الشتاء رحلة .إيالفهم قريش إليالف)

.(قريش سورة) .(خوف من وآمنَهم
فقال، الفردوس، يف صدق مبقام وبشَّره األمني التاجر ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول وامتدح
."والشهداء والصدِّيقني النبيني مع األمني الصدوق التاجر" :الترمذي رواه كما
رجلًا اهلل رحم" :البخاري رواه كما ـ فقال والشراء البيع يف السماحة إىل الكرمي الرسول ودعا
."اقتضى وإذا اشترى وإذا باع إذا مسحًا
إدراك أساس على االقتصادي الفساد حماربة يف كبري دخْل له االقتصادي باجلانب االهتمام وهذا
:احلقائق هلذه املرء
الكوين، اإلبداع يف اهلل آيات من آية ميثل والتجارة والصناعة الزراعة يف االقتصادي اجلانب ـ 1
.الكون يف اإلفساد عن بنفسه ينأى فإنه املعيار هبذا املسلم نظر فإذا

)40/2(

فال الشرف هذا على حيرص املسلم جيعل السالم عليهم باألنبياء االقتصادي اجلانب ربط ـ 2



.بالباطل الناس أموال وأكل األرض يف باإلفساد يدَنِّسه
مبجاالت االنتفاع حسن إىل املسلم يدفع االقتصادي اجلانب يف اإلهلية النعمة استشعار ـ 3

.العقالء عند اهلل معصية يف تُستَخدم ال اهلل نِعَم فإن ولغريه، لنفسه املتعددة االقتصاد
جيعل احلسنة واكتساب اجلاريَة والصدقة للثواب رحبًا جمااًل االقتصادي اجلانب اعتبار ـ 4

أو حرام ربح أو رخيصة مادة سبيل يف اهلل ثواب يضيع فال تعاىل اهلل من اخلشية إىل أقرب املسلم
.خبيث كسب
)40/3(

:اإلسالمي االقتصاد معامل
.اإلسالم يف االقتصادية احلياة معامل إبراز فيجب االقتصادي الفساد مشكلة من احلد أردنا إذا
:مها اإلسالمية، واألخالق بالعقيدة وثيقًا ارتباطًا يرتبطان قانونني اإلسالم يف للمال إن
الذين أيها يا) :تعاىل قال .الدَّين أقرَّها مشروعية طرُق من إال املال يُجمع فال املورِد يف احلالل ـ 1
.172( :البقرة) (تعبدون إياه كنتم إن هلل واشكروا رزقناكم ما طيبات من كُلوا آمنوا
.88( :املائدة) (مؤمنون به أنتم الذي اهلل واتقوا طيبًا حاللًا اهلل رزقكم مما وكلوا) :شأنه جل وقال
االجتماعية العدالة تتحقق حىت واجملتمع الفرد خدمة يف املال يوضَع حبيث املصرَف يف الرب ـ 2

.اإلنسانية الكرامة على وحنافظ
واليوم باهلل آمن من الرب ولكن واملغرب املشرق قِبَل وجوهكم تولُّوا أن الرب ليس) :تعاىل اهلل قال
وابن واملساكني واليتامى القرىب ذوي حبه على املال وآتى والنبيني والكتاب واملالئكة اآلخر
يف والصابرين عاهدوا إذا بعهدهم واملوفون الزكاة وآتى الصالة وأقام الرقاب ويف والسائلني السبيل
.177( :البقرة) (املتقون هم وأولئك صدقوا الذين أولئك البأس وحني والضراء البأساء
:أمهها االقتصادية احلياة مسرية يف أساسية قواعد القانونني هذين على ويترتب
والسرقة بالربا امللكية تثبت فال به، أوىل فالنار حرام من نبت جسم وكل حرام، من كسب ال ـ 1

.بالباطل الناس أموال وأكل والسلب والغصب واالختالس والرشوة
.مؤمنني كنتم إن الربا من بقَِي ما وذَرُوا اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها يا) :الربا شأن يف تعاىل اهلل قال
(تُظلَمون وال تَظلِمون ال أموالكم رءوس فلكُم تبتُم وإن ورسوله اهلل من حبرب فأذنوا تفعلوا مل فإن
.279( ـ 278 :البقرة)

اهلل بعقاب وهددت اإلميان على االستجابة وعلَّقت املؤمنني، خبطاب بدأت الكرمية اآلية أن ونالحظ
.الشرعي احلكم على التمرد عند

)41/1(

اهلل إىل القرُبات أعظم من اإلنتاج وتوفري العرق وبذل الرزق، لكسب إسالمية فريضة العمل ـ 2



وإليه رزقه من وكلوا مناكبها يف فامشوا ذلواًل األرض لكم جعَل الذي هو) :شأنه جل قال .تعاىل
.15( :امللك) (النشور
من خريًا قط طعامًا أحد أكل ما" :احلديث صحيح يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وقال
."يده عمل من يأكل كان ـ السالم عليه ـ داود اهلل نيب وإن يده، عمل من يأكل أن
اإلسالمي السلوك مييز ما أهم قلَق، وال أرَق وال هلَع بغري والسعي النفسي، واالطمئنان الرضا، ـ 3
يف كلٌّ ومستودعها مستقرَّها ويعلم رزقُها اهلل على إال األرض يف دابة من وما) :تعاىل قال .احلياة يف
.6( :هود) (مبني كتاب
وإمنا العرَض كثرة عن الغِنَى ليس" :احلديث صحيح يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وقال
."النفس غىن الغِنَى
..تتعارض ال فالفرائض عنها، ينفصل وال معها ويتكامل العبادات يتوسط احلالل للرزق السعي ـ 4
البيع وذروا اهلل ذكر إىل فاسعوا اجلمُعة يوم من للصالة نُودي إذا آمنوا الذين أيها يا) :تعاىل قال
اهلل فضل من وابتغوا األرض يف فانتشروا الصالة قُضِيت فإذا .تعلمون كنتم إن لكم خري ذلكم
.10( ـ 9 :اجلمعة) (تفلحون لعلكم كثريًا اهلل واذكروا
وأغنياء إحلافًا، الناس يسألون ال متعففون املسلمني فقراء ألن مُطاردهتا؛ جيب جرمية التسول ـ 5

.أمواهلم إىل الفقراء حاجة من أكثر اهلل ثواب إىل حباجتهم يشعرون كرَماء املسلمني
فإمنا تكثرًا أمواهلم الناس سأل مَن" :احلديث صحيح يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال
."ليستكثر أو فليستَقِلَّ مجرًا يسأل
)41/2(

يف كما ـ قال اهلاليل خمارق بن قبيصة عن املوقف هذا جاء املسألة هلذه دقيق تفصيل ويف
حىت أقم :فقال فيها أسألَُه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول فأتيُت محالة حتملُت" :الصحيح
محالة حتمل رجل :ثالثة ألحد إال حتل ال املسألة إن قبيصة، يا :قال مث هبا، لك فنأمَر الصدقة تأتيَنا
حىت املسألة له فحلت ماله اجتاحت حائحة أصابتْه ورجل ميسك، مث يُصيبَها حىت املسألة له فحلَّْت
احلجى ذوي من ثالثة يقوم حىت فاقة أصابتْه ورجل عيش، من سَدادًا :قال أو عيش، من قِوامًا يصيب
:قال أو عيش من قوامًا يصيب حىت املسألة، له فحلت فاقة، فالنًا أصابت لقد :فيقولون قومه قرابة من
."سحتًا صاحبها يأكلها سُحت املسألة من سواهنَّ فما عيش، من سدادًا
جتعل وال) :تعاىل قال تكاسُل أو إسراف عن نشأ إذا املرء عليها يعاقَب معصية يكون قد الفقر ـ 6
.29( :اإلسراء) (حمسورًا ملومًا فتقعد البسط كل تبسطْها وال عنُقك إىل مغلولًة يدك
."السفلى اليد من خري العليا اليد" :الصحيح يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ وقال
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:االقتصادي للفساد األخالقية املواجهة
وحماصرة انتشاره، من واحلد االقتصادي الفساد حماربة يف وأساسي مهم دَوْر واألخالق للعقيدة
:جوانب عدة من ذلك ويتجلى آثاره،
:التكافل ـ 1
على املسلم حقوق من وحق إسالمية، فريضة احلاجات ذوي بشئون والقيام اآلخرين مساعدة إن

مسلم عن نفَّس من" :احلديث صحيح يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال وقد املسلم،
عليه اهلل يسَّر مُعسِر على يسَّر ومَن القيامة، يوم كرَب من كربة عنه اهلل نفَّس الدنيا كرَب من كربة
العبد كان ما العبد عون يف واهلل واآلخرة، الدنيا يف اهلل ستره مسلمًا ستَر ومن واآلخرة، الدنيا يف
."أخيه عون يف
.معنوية أو كانت مادية كلها العجز جوانب يشمل مبا اإلسالمي التكافل مظاهر وتعدد

أمواهلم وأكل اآلخرين ظلم عن ويَحجِزه االقتصادي، الفساد من اإلنسان مينع احلق هذا واستشعار
على ويُؤثِر ميلك مما ويعطي معه مبا يَجُود أن إىل املسلم يدفع إنه بل وحدَه هذا وليس .بالباطل
ظهر فضل معه كان مَن" :احلديث صحيح يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال وقد نفسه،
سعيد أبو الراوي قال له، زاد ال من على به فليَعُد زاٍد من فضل له كان ومن له، ظهر ال من به فليهِد
."فضل يف منا ألحد حق ال أنه رأينا حىت ذكر ما املال أصناف من فذكر :اخلدري
:األمانة ـ 2

رسول قال وقد الدين، يف رفيعة مزنلة له األمني والتاجر املعاملة، يف الصدق وشعارها أمانة، التجارة
."والشهداء والصدِّيقني النبيني مع األمني الصدوق التاجر" :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل
يكاد ال ـ الكرمي النيب قال كما ـ يتبايعون الناس فيُصبح األمانة، ضيَاع الساعة عالمات من وإن
ما أظرفه، ما أجلده، ما :للرجل يقال حىت أمينًا، رجاًل فالن بين يف إن :يقال حىت األمانة، يؤدي أحد
.إميان من خردل من حبة مثقال قلبه يف وما أعقله،
)42/1(

مسلمًا كان لئن بايعتُ، أيكم أبايل وما زمان عليَّ أتى ولقد :عنه اهلل رضي ـ اليمان بن حذيفة وقال
إال منكم ألُبايع كنت فما اليوم وأما ساعِيه، عليَّ ليَرُدَّنَّه يهوديًّا أو نصرانيًّا كان ولئن دينُه، عليَّ ليَرُدَّنَّه
.مسلم رواه "وفالنًا فالنًا
:القناعة ـ 3

على ويساعد يسريًا، كان ولو احلالل بالربح ويقنع له، اهلل قسم مبا ويرضي نَهِمًا ليس املسلم
.سعرها لغالء انتظارًا سلعة حيتكر وال االقتصادي الرواج
هذا وليس فرحهم، عند وحيزن الناس، حزن عند يفرح وهو قاتل، وشُح ذميم خلُق على فاحملتكر



توادِّهم يف املؤمنني مثل" :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال وقد املؤمنني، أخالق من
."واحلمى بالسهر اجلسد سائر له تداعَى عضو منه اشتكى إذا اجلسد مثل وتعاطفهم وتراحُمهم
التعامل وييسر السوق هبا ويغمر السلع جيلب مستورِد لكل والربكة بالرزق اهلل رسول وعد وقد
جيدوا ال حىت منهم، الناس وفِرار جانب كل من اإلفالس وهو قصدهم بنقيض احملتكرين وأوعد فيها،
حمروم، واحملتكر مرزوق، (املستودر) اجلالب" :والسالم الصالة عليه ـ فقال لسلعهم، متنفسًا
."واإلفالس باجلُذام اهلل ضربَه طعامَهم املسلمني على احتكر ومَن
:اإليثار ـ 4
يف ويسمو قطعه، من ويصل حرمه من ويُعطي ظلمَه عمن يعفو حىت األخالق يف املسلم يسمو

.خصاصة به كان ولو نفسه على يؤثِر حىت االقتصادية املعامالت
يف واملرغِّبة اهلل بوعد والثقة العقيدة خالل من إال واالستمرار العظمة جهة على يُعرَف ال موقف وهذا

.األعلى الفردوس
طِيب عن وأمواهلم ديارهم وقامسوهم األنصار استقبلهم املنورة املدينة إىل املهاجرون وصل وعندما
وال إليهم هاجر من حيبون قبلهم من واإلميان الدار تبوءوا والذين) :تعاىل قوله نزل وفيهم خاطر،
شحَّ يُوَق ومن خصاصة هبم كان ولو أنفسهم على ويؤثرون أوتوا مما حاجًة صدورهم يف جيدون
.9( :احلشر) (املفلحون هم فأولئك نفسه

)42/2(

إذ بيتها يف ـ عنها اهلل رضي ـ عائشة بينما" :قال ـ عنه اهلل رضي ـ أنس عن أمحد وأخرج
حتمل الشام من قدمت عوف بن الرمحن لعبد عري :قالوا هذا؟ ما :فقالت املدِينة يف صوتًا مسعت
رضي ـ عائشة :فقالت الصوت، من املدينة فارجتَِّت :قال بعري، سبعمائة وكانت :قال شيء، كل من
عوف بن الرمحن عبد رأيت قد :يقول ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول مسعت :عنها اهلل
فجعلها قائمًا، ألدخلنها استطعت لئن :فقال عوف، بن الرمحن عبد ذلك فبلغ حبوًا، اجلنة يدخل
.وجل عز اهلل سبيل يف وأمحاهلا بأقتاهبا
)42/3(

:االقتصادي الفساد يعاجل نيب
على الرساالت التقت وقد إخوانًا اهلل عباد الناس وليعيش بالقسط، الناس ليقوم األنبياء تعاىل اهلل بعث
.األخالق ومكارم والعبادات التوحيد من ثابتة أصول
واليتامى القرىب وذي إحسانًا وبالوالدين اهلل إال تعبدون ال إسرائيل بين ميثاق أخذنا وإذ) :تعاىل قال

.83( :البقرة) (...الزكاة وآتوا الصالَة وأقيموا حسنًا للناس وقولوا واملساكني



ومل خاصة، قومه إىل بُعِث نيب كل ألن فساد، من قومه يف انتشر ما به يعالِج ختصُّص نيب لكل وكان
الرسالة صاحب فهو ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ حممد لسيدنا إال ومكانًا زمانًا الرسالة عموم يتحقق
.اخلالدة العامة
.24( :فاطر) (نذير فيها خال إال أمة من وإِْن ونذيرًا بشريًا باحلق أرسلناك إنا) :تعاىل قال
وهي فيهم سادت فاحشة عن فنهاهم واالجتماعي األخالقي الفساد ليُعاجل لوطًا تعاىل اهلل بعث لقد
.النساء وهجر الذُّكران إتيان
دون من شهوة الرجال لتأتون أئِنكم تبصرون وأنتم الفاحشة أتأتون لقومه قال إذ ولوطًا) :تعاىل قال
.55( :النمل) (جتهلون قوم أنتم بل النساء
املال ورأس السوء وبطانة الطاغية امللك يف ممثاًل السياسي الفساد ليعاجل موسى تعاىل اهلل وبعث
.املستغل
ساحر فقالوا وقارون وهامان فرعون إىل .مبني وسلطان بآياتنا موسى أرسلنا ولقد) :تعاىل قال
.24( ـ 23 :غافر) (...كذاب
.االقتصادي العالج يف ختصص قد السالم عليه شعيبًا جند السالم عليهم األنبياء تاريخ خالل ومن
االقتصادي اإلصالح خطوات جدَّد مث العاملني رب هلل اخلالص التوحيد عقيدة ببيان دعوته بدأ لقد
:هي اجتاهات أربعة يف
.والعطاء البيع عند وامليزان الكيل نقص عن النهي ـ 1
.والشراء البيع عند وامليزان بالكيل بالوفاء األمر ـ 2
.االقتصادية واملعامالت املالية احلقوق يف البخس عن النهي ـ 3
.األنفس على االعتداء أو األعراض انتهاك أو األموال بأكل األرض يف اإلفساد عن النهي ـ 4

)43/1(

املوت، بعد باحلساب أيقن من فإن واجلزاء، البعث بعقيدة كله ذلك السالم عليه شعيب سيدنا وربط
االستجابة حسن على جاهدًا عمل ـ اآلخرة يف والعقاب والثواب وجل، عز اهلل يدي بني والسؤال
.البشر بين بني األخوي الترابط وحقَّق هلل، املعصية عن بنفسه ونأى اإلهلي لألمر
املكيال تنقصوا وال غريه إله من لكم ما اهلل اعبدوا قوم يا قال شعيبًا أخاهم مدين وإىل) :تعاىل قال

وامليزان املكيال أوفوا قوم ويا .حميط يوم عذاب عليكم أخاف وإين خبري أراكم إين وامليزان
مؤمنني كنتم إن لكم خري اهلل بقية .مفسدين األرض يف تعثوا وال أشياءهم الناس تبخسوا وال بالقسط
.86( ـ 84 :هود) (حبفيظ عليكم أنا وما
على وأصرُّوا اهلل، شرع حتكيم ورفضوا األصنام، عبادة وآثروا الطاهر، النداء هذا مدين أهل ورفض
.به واستهزءوا نبيهم على وتعالَوْا االقتصادي، اإلفساد



إنك نشاء ما أموالنا يف نفعل أن أو آباؤنا يعبد ما نترك أن تأمرك أصالتُك شعيب يا قالوا) :تعاىل قال
.87( :هود) (الرشيد احلليم ألنت
هلم وبيَّن اإلصالحي موقفه حقيقة هلم ويشرح باحلسىن جيادهلم ـ السالم عليه ـ شعيب وظل
وأن خطري، جِدُّ املوقف ألن والبغضاء العداوة عن بالتخلي وينصحهم إليه، يدعو مبا األمني التزامه
دعوة على املتمردين أن للشك جمااًل يدع ال مبا تثبت التاريخ عربة وأن يُهمل، وال يُمهل تعاىل اهلل
مفتوح، التوبة باب فإن ذلك ومع اهلل، عدل يلحقهم أن بد ال األخالق قيَم على اخلارجني احلق
.احملسنني من قريب اهلل ورمحة
أخالفكم أن أريد وما حسنًا رزقًا منه ورزقين ريب من بينة على كنت إن أرأيتم قوم يا قال) :تعاىل قال
ويا .أنيب وإليه توكلت عليه باهلل إال توفيقي وما استطعت ما اإلصالح إال أريد إن عنه أهناكم ما إىل
لوط قوم وما صاحل قوم أو هود قوم أو نوح قوم أصاب ما مثُل يصيبكم أن شقاقي جيرمنكم ال قوم
.90( ـ 88 :هود) (ودود رحيم ريب إن إليه توبوا مث ربكم واستغفروا .ببعيد منكم
)43/2(

فينا لنراك وإنا تقول مما كثريًا نفقه ما شعيب يا قالوا) :املواجهة وأعلنوا النصيحة القوم ورفض
.91(:هود) (بعزيز علينا أنت وما لرمجناك رهطك ولوال ضعيفًا
وراءكم واختذمتوه اهلل من عليكم أعز أرهطي قوم يا قال) :األخري اإلنذار ينذرهم األنبياء خطيب وقام
يأتيه من .تعلمون سوف عامل إين مكانتكم على اعملوا قوم ويا .حميط تعملون مبا ريب إن ظهريًّا
.93( ـ 92:هود) (رقيب معكم إين وارتقبوا كاذب هو ومن خيزيه عذاب
الرجفة، وجاءهتم الصيحة فأخذهتم اإلهلي العدل حلظة وجاءت بأسه وأنزل وعده اهلل وصدق
أمرنا جاء وملا) :تعاىل قال هالكني فأصبحوا كسفًا السماء وأمطرهتم الظُّلة، يوم عذاب واجتاحهم
.جامثني ديارهم يف فأصبحوا الصيحة ظلموا الذين وأخذت منا برمحة معه آمنوا والذين شعيبًا جنينا
.95( ـ 94 :هود) (مثود بعدت كما ملدين بعدًا أال فيها يغنَوْا مل كأن
إىل الدعوة عبء وحتمل االقتصادي الفساد وجه يف ـ السالم عليه ـ شعيب اهلل نيب وقف وهكذا
هلم ويشرح احلقيقة، هلم ويوضِّح الوجوه، هلم يقلِّب قومه، هداية على حريصًا وظل اإلصالح،
النافذة اإلهلية واإلرادة احلامسة اللحظة كانت حىت االستجابة، ويناشدهم احلل، هلم ويقدِّم املشكلة
.الطغاة املستكربين املأل وهالك معه، آمَن ومن شعيب بنجاة
)43/3(

:االقتصادية املسرية تأمني
:هلما ثالث ال اثنني بشيئني إال يصلحون ال الناس



:الدولة وسلطة اإلميان
الفساد معاجلة يف حكيمًا اإلسالم كان هنا ومن اآلخرة، يف خيشاه ملا يزنجر إنسان كل وليس

والتعزيرات، احلدود من اهلل شرعه مبا القانون وسلطان بالقوة مث والترهيب، بالترغيب االقتصادي
:مها االقتصادية باملسرية يتعلقان شرعيان حدان وهناك
:السرقة حد ـ 1

مَفصِل من اليمىن اليد قطع هو واحلد فيه، للسارق شبهة ال مما مثله حِرْز من املال أخذ هي والسرقة
ثالثة سرق فإن الكعب، مَفصِل من اليسرى رِجْله قُطِعَت عليه احلدِّ إقامة بعد ثانيًة سرق فإن الكوع،
.اليمىن رجله قُطِعت رابعًة سرق فإن اليسرى، يده قُطِعت
ثالثة أو دنانري أربعة أو دينار ربع بني ما اآلراء وتعددت املسروق، النصاب يف الفقهاء واختلف
ولكلٍّ ..والكثري القليل يف يُقطَع بل نصاب يُشتَرط ال :الظاهر أهل وقال ..أربعني أو عشرة أو دراهم
.وجهه
(حكيم عزيز واهلل اهلل من نكااًل كسبا مبا جزاًء أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارق) :تعاىل اهلل قال
.38( :املائدة)
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن ـ عنها اهلل رضي ـ عائشة عن بسنَدِه مسلم صحيح ويف
.يدَها لقطَعَْت سرقَْت حممٍد بنَت فاطمَة أن لو اهلل وأمُي :قال
:احلِرابَة حد ـ 2

يف الرعب ويشيعون أمواهلم ويسلبون يرهبوهنم الناس بطرُق الشر أهل من طائفة تربُّص هي احلِرابة
.املارَّة وقتلهم السالح حبملهم اجملتمع
يصلَّبوا أو يُقتَّلوا أن فسادًا األرض يف ويسعَوْن ورسوله اهلل حياربون الذين جزاء إمنا) :تعاىل اهلل قال
اآلخرة يف وهلم الدنيا يف خزي هلم ذلك األرض من يُنفَوْا أو خالٍف من وأرجلُهم أيدِيهم تُقطَّع أو

.33( :املائدة) (عظيم عذاب
:الكرمية اآلية هذه فهم يف مذاهب ثالثة وللفقهاء
)44/1(

أو يقتلهم، أن بني مُخيَّر اإلمام أن النخعي وإبراهيم وعطاء وجماهد املسيب بن سعيد قول ـ أ
ينفع ما ذلك من يفعل األرض، من ينفيَهم أو خالف، من وأرجلَهم أيديَهم يقطِّع أو ويصلبهم، يقتلهم
.املفسدين ويُردع الناس
رأي ذا منهم كان فمن صفاهتم، باختالف مرتَّبة األحكام أن املدينة فقهاء من وطائفة مالك قول ـ ب

يكن مل ومن خالف، من ورجله يده قُطِعت وقوة بطش ذا كان ومن عنه يَعُف ومل اإلمام قتَله وتدبري
.وحُبِس عُزِّر بطش وال رأي ذا



فمن أفعاهلم، باختالف مرتَّبة األحكام أن وأمحد والشافعي وقتادة واحلسن عباس ابن قول ـ ـج
يقتل ومل املال أخذ ومن يُصلَب، ومل قُتِل املال يأخذ ومل قتل ومن وصُلِب، قُتِل املال وأخذ قتل
بلد إىل بلده من بنفيه عُزِّر يقتل ومل املال يأخذ ومل السالح أظهر ومن خالف، من ورجلُه يدُه قُطعت
.آخر

ودفعته قدمه زلَّت إذا املسلم ألن واألخالق العقيدة لسلطان تأكيد هي الكربى غايتِها يف واحلدود
إىل باختياره فيسعى وكماله وجالله اهلل قدرة يستشعِر فإنه االحنراف إىل بالسوء األمَّارة النفس
الدنيا عقاب أن موقنًا مطمئنة بنفس عليه احلد إقامة ويَقبل النصوح، والتوبة وتعاىل اهلل مع املصالَحة
.خري اهلل وثواب قليل، الدنيا متاع وأن اآلخرة، عقاب من أهون
مبشورة األمر لويل فإن تعاىل اهلل حدود من حد حتت يندرج ال االقتصادي اإلفساد كان وإذا هذا،
وللفقهاء التعزير، يسمى ما وهو .وسالمته اجملتمع أمن يُحقِّق ما العقوبات من يضع أن االجتهاد أهل
:التعزير عقوبة يف رأيان
.اخلمر حد يف جلدة مثانني أو أربعني اجللد وهو احلدود أدىن إىل بالعقوبة يصل ال أن ـ 1
.القتل وهو احلدود أقصى إىل بالعقوبة يصل أن ـ 2
فما واألوقات، واألحوال األشخاص باختالف خيتلف وهو .مطلوب التعزير يف فالتدرج كان ما وأيًّا
.آخر به يزنجر ال قد شخص به يزنجِر وما آلخر، يستمر ال قد لزمن يصلح
)44/2(

اجلاين على مباشرًا أثرًا ويترك شخصي إيالم ألنه اجللد هي التعزيرات يف األساسية العقوبة تظل لكن
والزنا القذف حدود يف اجللد تعاىل اهلل شرع وقد .للمعصية وأنفى للجرمية أردع فهو نفسه،
.واخلمر
)44/3(

الفطر؟ وزكاة املال زكاة بني الفرق ما
مشاعرهم مع ويتجاوب بإحساسهم حيس الناس، مع ويعيش عليه، اهلل نعمة يشكر أن املسلم شأن
يف اإلهلي الوعيد يلحقه ال حىت واخلري، البِر مشروعات يف ويتعاون احملتاج ويقرض الزكاة فيؤدي
يوم .أليم بعذاب فبشِّرْهم اهلل سبيل يف ينفقوهنا وال والفضة الذهب يكزنون والذين) :تعاىل قوله
ما فذوقوا ألنفسكم كزنمت ما هذا وظهورُهم وجيوبُهم جباههم هبا فتُكوى جهنم نار يف عليها حيمَى
.35( :التوبة) (تكزنون كنتم
:الفطر وزكاة املال زكاة بني جوهرية فروق وهناك
أي باألبدان فتتعلق الفطر زكاة أما .املدَّخرة باألموال ـ التسمية ظاهر هو كما ـ تتعلق املال فزكاة



.اإلنسان عليهم يُنفق الذين األشخاص
الذهب من مثقااًل بعشرين شرعًا احملدد املبلغ وهو النصاب بُلوغ عند إال جتب ال املال زكاة وأيضًا
قوت ميلِك مَن على جتب بل معيَّن نصاب فيها يُشتَرط فال الفطر زكاة أما الفضة، من درهم مائيت أو
.نفقته تلزمه وملَن له وليلته العيد يوم
على كامل حول مبُضِي مرتبطة هي بل فيه خترج معَيَّن وقت هلا ليس املال زكاة فإن كذلك
.شوال من وجزءًا رمضان من جزءًا أدرك مبَن خاصة فهي الفطر زكاة أما النصاب،
.%2.5 أي العشر ربع هو املال زكاة مقدار فإن أخرى جهة ومن
.القيمة إخراج وجيوز .الناس يقتَاتُه مما غريمها أو قمح أو أرز من قدحان فمقدارها الفطر زكاة أما

صلى ـ اهلل رسول أن ـ عنه اهلل رضي ـ عمر ابن عن الصحيحني يف جاء ما كله ذلك يف واألصل
كل على شعري من صاعًا أو متر من صاعًا الناس على رمضان من الفطر زكاة فرض ـ وسلم عليه اهلل
."املسلمني من أنثى أو ذكَر عبد أو حر
وأن الفطر، زكاة بإخراج أمر ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن صحيح آخر حديث ويف
السرور مجيعًا للمسلمني يتحقق حىت وذلك العيد؛ صالة أي الصالة إىل الناس خروج قبل تؤدَّى
.والبهجة
.التوفيق ويل واهلل

)45/1(

:رمضان شهر يف الزكاة إخراج ـ 2
حرمة؟ تأخريها يف فهل رمضان شهر خالل أخرجها أن فأحاول األموال على واجبة زكاة لديَّ
رُوي وقد .شرعًا املعترب النصاب بلوغ بدء على كامل هجري عام بانقضاء جتب األموال زكاة
عليه حيول حىت مال يف زكاة ال" :وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب عن عمر ابن حديث من مرفوعًا
."احلول
.الفقهاء عند عليه جممع وهذا
صفر يف وآخر احملرم يف نصابُه يبلغ إنسان فربَّ آلخر شخص من خيتلف النصاب بَدء وتاريخ
وذوو الفقراء فينتفع العام مدار على الزكاة توزيع يظل أن ذلك على ويترتَّب .وهكذا ربيع يف وثالث
.سامِيَة إهلية حكمة وهذه السنة طواَل احلاجات
شهور كسائر للزكاة بالنسبة هو بل للزكاة، هناية أو بَدء يتحتم بذاته رمضان شهر فليس هذا وعلى
.اهلجري العام
كما ـ والسالم الصالة عليه ـ قال فقد خاصة مزنلة رمضان شهر يف للحسنة أن املعروف من لكن
ومن سواه، فيما فريضة أدَّى كمَن كان اخلري من خبَصلٍة فيه تقرب مَن" :حبان وابن خزمية ابن رواه



."سواه فيما سبعني أدى كمن كان فيه فريضة أدى
ينته فمَن رمضان يف تصري حىت احلَوْل قبل الزكاة إخراج تعجيل الفقهاء بعض عند فيُمكن هذا وعلى
تَقبَّل الثواب لعِظَم رمضان يف زكاته أخرج مث احلجة ذي يف أو القعدة ذي يف أو شوال يف حوله
.زكاته عن وأجزأه منه اهلل
.ألصحاهبا احلقوق وأداء الذمة إبراء األصل ألن تأخريها؛ عليه فيحرُم رمضان قبل حوله ينتهي من أما

)46/1(

:الفطر زكاة
مقدارها؟ وما جتب؟ مَن وعلى الفطر؟ زكاة هي ما
الفطر زكاة وتسمى رمضان؟ من يوم آخر من بالفطر يتحقق وجوهبا ألن بذلك مسيت الفطر زكاة
أهنا واملعىن 30( :الروم) (عليها الناس فطَر اليت اهلِل فطرَة) :تعاىل بقوله املُرادَة اخلِلْقة هي اليت
لعملها؟ وتنميًة هلا وتطهريًا للنفس تزكيًة اخلِلْقة على وجبت
نقصان السجود جيرب كما الصوم نُقصان جترب للصالة، السهو كسجدة رمضان لشهر الفطر وزكاة
.الصالة
للمساكني طُعمة" :أيضًا وهي ."والرفث اللهو من للصائم طُهرة" أهنا املشهور احلديث يف جاء وقد
."والسعادة والسرور الغِبْطة شعور مجيعًا املسلمني يعم حىت العيد يوم يف
صحيح يف كما ـ عنهما اهلل رضي ـ عمر ابن حيدثنا أدائها ووقت الفطر صدقة مقدار وعن

من صاعًا أو متر من صاعًا الفطر زكاة ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول فرض :قال ـ البخاري
قبل تؤدَّى أن هبا وأمر املسلمني من والكبري، والصغري واألنثى والذكر واحلر، العبد على شعري
.الصالة إىل الناس خروج
وجزءًا رمضان من جزءًا أدرك مَن فكل رمضان من يوم آخر من الشمس بغروب جتب الزكاة فهذه
وكذلك رمضان، من يوم آخر من الشمس غروب قبل وُلِد عمَّن فتخرجها الزكاة عنه جتب شوال من

من جزءًا يدرك مل ألنه عنه زكاة فال الغروب بعد وُلِد من لكن الغروب بعد مات عمن خنرجها
.رمضان
واخلادم عليهم ينفق الذين وأوالده كزوجته املسلمني من نفقته تلزمه وعمَّن نفسه عن اإلنسان ويزكي
مال وال كفالته يف كانوا إن أبويه عن يزكي وكذلك .املستأجر على نفقته وشرط بأجر يعمل الذي
.هلم
نفقته تلزمه من وقوت قوته عن زيادًة جيد مَن على جيب بل معني نصاب الزكاة هذه يف يشترط وال
.هبم يليق وما وليلته العيد يوم

.يُقتَات مما ذلك غري أو أرز أو شعري أو قمح من قدحان ـ خنتاره على ـ الفريضة هذه ومقدار



)47/1(

ما إىل وتأخريها مندوب، العيد صالة قبل وإخراجها تقريبًا، قرشًا وعشرون مخسة وهي القيمة وجتوز
من إخراجها وجيوز فورًا، قضاؤها ووجب حرم عُذر بال العيد يوم عن أخَّرها فإن األوىل خالف بعدها
.رمضان أول
.وأعلم أعلى واهلل

)47/2(

:الذهبية واألواين املرأة حُلِي
زكاة؟ املرأة حلي يف هل
للزينة، الذهب من املرأة تتخذه ما أن مبعىن زكاة، املباح احللي يف ليس أنه للفتوى املختار الرأي
.فيه زكاة ال العام العرف حدود يف ويكون
من الناس بعض يفعل كما لالدِّخار يُقتىن وأصبح الزينة وهو األساسي غرضه عن احللي حتوَّل فإن
الزينة يف مُبالَغة هناك كانت إن كذلك فيه واجبًة الزكاة أصبحت املال حفظ من كنوع الذهَب شراء
.أيضًا الزكاة فيه وجبَْت لألسرة املايل الوضع مع يتناسب وال املألوف، عن خترُج حبيث
جرامًا وتسعني ستة حبوايل حاليًا ويُقدَّر الذهب من مثقااًل عشرون الزكاة فيه جتب الذي واملقدار
وجب جرامًا وتسعني ستة الذهب هذا ويبلغ االدِّخار، من كنوع بالذهب حيتفظون فالذين تقريبًا،
جنية كل عن خنرج مث احلايل بالسعر اجلرامات هذه فنقوِّم %2.5 وقدرها الزكاة إخراج عليهم
.تعريفات مخس
:والفضية الذهبية األواين
أو األكل يف سواء املسلمة أو للمسلم جيوز ال والفضة الذهب استعمال إن :نقول البداية يف

إناء يف شَرِب مَن" :احلديث صحيح ففي املالعق، أو األواين طريق عن ذلك كان وسواء الشرب،
."جهنم من نارًا بطنه يف يُجرجر فإمنا فضة أو ذهب من
."اآلخرة يف فيها يشرهبا مل الدنيا يف فيها شَرِب مَن فإنه" :رواية ويف
يأكل أن جيوز فال نُبالء إنسانيني نكون أن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول يعلمنا وهكذا
إىل يتطلعون الذين العاهات وذوي احملتاجني من خيلو ال واجملتمع والفضة الذهب أواين يف البعض
.اخلبز لقمة
الفضة من أو جرامًا وتسعون ستة أي مثقااًل عشرون وهو الذهب من النصاب ميلكون فالذين هنا ومن
أواين يستعملون داموا ما عليهم احلرمة وتبقى %2.5 إخراج عليهم وجب الدراهم من مائتان وهو
.الفضة أو الذهب



.وأعلم أعلى واهلل
)48/1(

:حرام مال من الصدقة
من مجعوها أموال أصحاب وهم عليَّ يتصدقون الناس بعض لكن الصدقات، قبول إىل حاجة يف أنا

.للسلع الناس حاجة واستغالل األرباح يف املغاالة
!منهم؟ الصدقة أقبل فهل
مال يكون أن على حيرِص حيث الفقري وهو األضعف الطرَف من جاء ألنه جدًّا؛ طريف السؤال هذا
.أمواهلم تصريف كيفية يف األموال أصحاب من السؤال نتلقَّى أن تعودنا وقد حالالً، الصدقة
الصدقة أخذ يف عليه حرج ال بأنه ونطمئنه الشبهة، عن وتعفُّفه دينه على وحرصه هِمَّته للسائل فنشكر
إىل مرجعه فذلك قبوهلا وعدم الصدقة قبول وقضية مصدرها، عن يسأل أن له وليس حمتاجًا، دام ما
اجلزيل الثواب يعطي شأنه جل أنه مبعىن طيبًا، إال يقبل ال طيب تعاىل اهلل فإن وجل، عز اهلل

.حرام مال من للمتصدق ثوابه مينح وال حالل، مال من للمتصدق
(الرحيم التواب هو اهلل وأن الصدقات ويأخذ عباده عن التوبة يقبل هو اهلل أن يعلموا أمل) :تعاىل قال
.104( :التوبة)
إِلًّا مؤمن يف يرقبون ال التجار من طائفة هناك أن وهي ككل، اجملتمع هتم مسألة إىل السائل نبَّه وقد
.أمثاهنا يف ويغالون السلعة إىل الناس حاجة ويستغلون ذمة، وال

ويل) :تعاىل قال فسادًا، األرض يف ويبغون الناس ويظلمون سحتًا، ويأكلون حرامًا، جيمعون وهؤالء
أولئك يظن أال .خيسرون وزنوهم أو كالوهم وإذا .يستوفون الناس على اكتالوا إذا الذين .للمطففني
.6( ـ1:املطففني) (العاملني لرب الناس يقوم يوم .عظيم ليوم .مبعوثون أهنم
جابر عن البخاري صحيح ففي التعامل، يف واليسر والشراء، البيع يف السماحة إىل اإلسالم دعا وقد
باع إذا مسحًا رجاًل اهلل رَحِم" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن ـ عنه اهلل رضيـ 
."اقتضى وإذا اشترى وإذا

)49/1(

:لألوالد الزكاة إعطاء
!فقري؟ رجل من املتزوجة املزكي لبنت الزكاة إعطاء جيوز هل
احلول حلول وعند والثمار، للزرع بالنسبة احلصاد عند األداء واجبة وهي اإلسالم أركان أحد الزكاة
:تعاىل قال حىت الزكاة تارك عقوبة يف اإلسالم شدَّد وقد التجارة، وعروض املدَّخرة لألموال بالنسبة
ما هذا وظهورهم وجنوهبم جباههم هبا فتُكوى جهنم نار يف عليها يُحمَى يوم .أليم بعذاب فبشِّرْهم)



.35( :التوبة) (تكزنون كنتم ما فذُوقوا ألنفسكم كزنتُم
والعاملني واملساكني للفقراء الصدَقات إمنا) :سبحانه قوله يف الزكاة مصارف سبحانه اهلل حدد وقد
عليم واهلل اهلل من فريضًة السبيل وابن اهلل سبيل ويف والغارمني الرقاب ويف قلوبُهم واملؤلَّفة عليها
.60( :التوبة) (حكيم
نفقته املزكي على جتب ال قريب شخص يف الزكاة الستحقاق املوجِبة األوصاف هذه حتققت وإذا
.باملعروف أوىل فاألقربون وصِلة صدقة وتُعترب غريه من بالزكاة أوىل هو كان
فإذا ..زوجها على الزمة ونفقتها رجل عصمة يف ألهنا أبيها؛ على نفقتها جتب ال املتزوجة والبنت
وصلة الصدقة ثواب وله زكاته بعض يعطيَها أن املزكي ألبيها كان للزكاة مستحقًّا فقريًا الزوج كان
.الرحِم
:عمران آل) (حتبون مما تنفقوا حىت الرب تنالوا لن) :تعاىل قوله نزل ملا أنه الصحاح كتب وحدثتنا
أي بَيْرَحَْى إيل أموايل أحب إن :وقال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول إىل طلحة أبو قام 92(
عليه ـ فقال شئت حيث اهلل، رسول يا فضعها اهلل عند وذُخْرها بِرَّها أرجو هلل صدقة وإهنا حديقة،
يف جتعلها أن أرى وإين فيها قلت ما مسعت قد رابح، مال ذلك رابح، مال ذلك :والسالم الصالة
.عمه وبين أقاربه يف طلحة أبو فقسَّمها األقربني،
وليدة أعتقت أهنا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل لرسول احلارث بنت ميمونة ذكرْت يوم وذات
.ألجرك أعظم كان ـ أختك رواية ويف أخوالِك أعطيتها لو :فقال
.التوفيق وباهلل هذا

)50/1(

:لإلخوة الزكاة إعطاء
زوجها؟ عنها مات اليت لألخت الزكاة إعطاء شرعًا جيوز هل
عليها والعاملني واملساكني للفقراء الصدقات إمنا) :تعاىل قوله يف الزكاة مصارف تعاىل اهلل حدد

(حكيم عليم واهلل اهلل من فريضًة السبيل وابن اهلل سبيل ويف والغارمني الرقاب ويف قلوهبم واملؤلَّفة
.60( :التوبة)
نفقته، املزكِّي على جيب ال قريب شخص يف الزكاة الستحقاق املوجِبة األوصاف هذه حتقَّقت وإذا
.باملعروف أوىل فاألقربون وصلة، صدقة وتعترب غريه، من بالزكاة أَوىل هو كان
لألصل جتب إمنا النفقة ألن أخيها؛ على نفقتها جتب ال زوجها، عنها مات اليت املزكي وأخت
.خاصة بشروط حكمهم يف ومن واألبناء حكمهم يف ومن لآلباء أي فقط وللفرع
.والصدقة بالزكاة أحق فهي يكفيها ما عندها وليس حاجة يف كانت إذا األرملة األخت فهذه
وليدَة أعتقت أهنا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل لرسول احلارث بنت ميمونة ذكرت يوم وذات



لو" املوطأ يف رواية ويف "ألجرك أعظم كان أخوالِك أعطيتها لو" :والسالم الصالة عليه ـ فقال
."ألجرك أعظم كان أختِك أعطيتِها
ـ اهلل رسول إىل طلحة أبو قام (حتبون مما تنفقوا حىت الرب تنالوا لن) :الكرمية اآلية نزلت وعندما
بِرَّها أرجو هلل صدقة وإهنا (حديقة أي) بَيْرحَي إىل أموايل أحب إن" :فقال ـ وسلم عليه اهلل صلى
مال ذلك بخ،" :والسالم الصالة عليه ـ فقال شئت، حيث اهلل رسول يا فضعْها اهلل عند وذخرها
طلحة أبو فقسَّمها األقربني، يف جتعلها أن أرى وإين فيها، قلت ما مسعت قد رابح، مال ذلك رابح،
."عمه وبين أقاربه يف
.التوفيق ويل واهلل

)51/1(

:للزوج الزكاة إعطاء
مايل؟ زكاة أعطيَه أن جيوز فهل خاصة ثروة أملك وأنا العالج، يف ثروته واستنفد مريض زوجي
وأمه، ألبيه أصله على باإلنفاق شرعًا ملزم فاإلنسان الزكاة، عليه جتوز ال نفقته اإلنسان على جتب من
شرعًا تُكلَّف ال واملرأة هلم، الزكاة إخراج جيوز ال فهؤالء زوجته، وعلى وبناته ألبنائه فرعه وعلى
.خري فهو تطوَّعت فإن .زوجها على باإلنفاق
يستحقون ممن كان مىت احملتاج الفقري زوجها إىل أمواهلا زكاة خترج أن للمرأة فيجوز هنا ومن
.الزكاة
ـ مسعود بن اهلل عبد امرأة الثقفية زينب عن الصحيحة السنة كتب تَحكِيه مُشابه موقف وهناك
من ولو النساء معشر يا تصدقَن :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال :قالت ـ عنها اهلل رضي
ال فقري أي) اليد ذات خفيف رجل إنك :له فقلت مسعود بن اهلل عبد إىل فرجعت :قالت حليكنَّ،
ذلك كان وإن فاسأله، فأته بالصدقة أمرنا قد ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وإن (متلك
األنصار من امرأة فإذا فانطلقت أنت، ائتِه بل :اهلل عبد فقال غريكم، إىل صرفتُها وإال عين جيزئ
عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وكان حاجتُها، حاجيت ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول بباب
وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول ائِت :له فقلنا بالل علينا فخرج املهابة عليه أُلقِيَْت قد ـ وسلم
وال حجورمها؟ يف أيتام وعلى أزواجهما على الصدقة أجتزئ َ:تسأالنِك بالباب امرأتني أن فأخبِرْهـ 
مَن :اهلل رسول فقال فسأله ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول على بالل فدخل حنن، مَن ختبِرْه
.اهلل عبد امرأة :قال هي؟ الزيانب أي :اهلل رسول فقال وزينب األنصار من امرأة :قال مها؟
.الصدقة وأجر القرابة أجر أجران، هلما :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول فقال

)52/1(



:للعُصاة الزكاة إعطاء
اهلل؟ حبدود يلتزم ال ملَن الصدقة إعطاء جيوز هل
إال إله ال قال عبد من وما هلا مستَحِلٍٍّ غري دام ما مبعصية يكفَّر ال املسلم أن نعلم أن جيب البداية يف
ما غاية .احلديث صحيح بذلك ورد كما سرق وإن زىن وإن اجلنة، دخل إال ذلك على مات مث اهلل
.عنه عفا شاء وإن معصيته بقَدْر عذَّبه شاء إن العليا اهلل ملشيئة متروك ذلك أن األمر يف

ويف فاسق، يد يف الصدقة وقعت وإن املتصدِّق أجر ثُبوت إىل يُرشد الصحيحة األحاديث استقراء
فأصبحوا زانِيَة يد يف فوضعها بصدقتِه فخرج بصدقة الليلَة ألتصدقَنَّ رجل قال" :مسلم رواه حديث
بصدقته فخرج بصدقة ألتصدقن زانيَة، على احلمد لك اللهم :قال زانية، على الليلة حتدث :يتحدثون
ألتصدقن غين، على احلمد لك اللهم :قال غين، على تصدق :يتحدثون فأصبحوا غين يد يف فوضعها
لك اللهم :قال سارق، على تصدق :يتحدثون فأصبحوا سارق، يد يف فوضعها بصدقته فخرج بصدقة،
فلعلَّها الزانية أما قُبِلَت، فقد صدقتُك أما :له فقيل فأُتِي سارق، وعلى غين وعلى زاٍن على احلمد
."سرقته عن يستَعِفُّ السارق ولعل اهلل، أعطاه مما فينفق يعترب الغينَّ ولعل زناها، عن هبا تستَعِفُّ
املؤلَّفة صنف الزكاة مصارف يف القرآن ذكرهم الذين األصناف من أن البال عن يَغِيب ال مما وإن

مدارًة والقسوة اجلهالة أهل أو إمياهنم ليقوى اإلميان وضعاف ليُسلموا املسلمني غري وهم قلوبُهم،
.هلم
لَغَيُْر اهلل رسول يا واهلل :عمر له فقال قَسْمًا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قسَم يوم ذاَت
يُبَخِّلوين أو "بالفحش يسألوين أن خيَّروين إهنم :مسلم صحيح يف فقال منهم؟ به أحقَّ كان هؤالِء
املعىن هذا يؤكد ومما هلم، إياه فأعطاهم املسألة يف أَلَحُّوا سُفَهاء قوم هؤالء أن أي "بباخل فليست
."أُعطي الذي من إيلَّ أحب أدَع والذي الرجل، وأدَع الرجل ألعطي إين :البخاري حديث
.التوفيق وباهلل هذا،

)53/1(

:اإلنسان رزق
عمله؟ قدْر على لإلنسان يُساق الدنيا يف الرزق هل

مُقتَضى وعلى أزالً، تعاىل اهلل قدَّره ما على الدنيا هذه يف لإلنسان يُساق اهلل رزق أن العامة القاعدة
ورفعنا الدنيا احلياِة يف معيشتَهم بينهم قَسَمْنا حنُن) :تعاىل قال الدنيا، هذه نظام يف سبحانه حكمته
.(جيمعون مما خري ربك ورمحة سخريًّا بعضًا بعضُهم ليتخَذ درجاٍت بعض فوق بعضهم
.32(:الزخرف)

أو املال كثرة وليست وضعه، كان مهما لآلخر، إنسان كل واحتياج املنافع تبادل هو هنا والتسخري
.املؤمن جزاء ليست الدنيا فإن بُغْضه؛ أو لعبده اهلل حمبة على دلياًل قلته



ملَن جلعلنا واحدة أمة الناس يكون أن ولوال) : تعاىل قال كثرية، والسنة القرآن من ذلك وشواهد
.يتكئون عليها وسُرُرًا أبوابًا ولبيوهتم .يظهرون عليها ومعارج فضة من سقُفًا لبيوهتم بالرمحن يكفر
.35(ـ 33:الزخرف) .(للمتقني ربك عند واآلخرة الدنيا احلياة متاع لَمَّا ذلك كل وإن وزخرفًا
من يسمعه أذًى على أصرَب أحد ال :قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن احلديث صحيح يف وجاء
."ويرزقهم يعافيهم هو مث الولد، له ويُجعل به، يُشرَك إنه وجل، عز اهلل
عند تَزِن الدنيا كانت لو :قال وسلم عليه اهلل صلى الرسول أن صحيحًا حسنًا حديثًا الترمذي وروى
."أبدًا ماء شَربة كافرًا منها سقى ما بعوضة جناح اهلل
يصرب أو ليشكر لعبده اهلل من امتحان هي إمنا قلته أو املال كثرة أن الناس يعلمه أن جيب والذي
عليه فقدَر ابتاله ما إذا وأما أكرمِن ريب فيقول ونعَّمه فأكرمه ربه ابتاله ما إذا اإلنسان فأما) :تعاىل قال
.17(ـ15:الفجر) (أهانِن ريب فيقول رزقَه
.قلته أو كثرته يف وليس إليه املُساق الرزق بركة يف تكمُن إمنا لعبده اهلل وحمبة
:قوله يف اجمليد القرآن حكاه ما هو شرعه عن للمُعرِضني الدنيا احلياة هذه يف اهلل وعيد كان وهلذا
.124( :طه) (ضنكًا معيشة له فإن ذِكْري عن أعرض ومَن)

)54/1(

ما ولبس ظاهره تنعَّم وإن لصدره، انشراح وال له طمأنينة ال الذي هو الدنيا يف الضنك :العلماء قال
وحرية قلق يف فهو واهلدى اليقني إىل خيُلص مل ما قلبه فإن يشاء، حيث وسكن يشاء ما وأكل يشاء
.وشك
.التوفيق وباهلل هذا،

)54/2(

:الفقر معصية
اإلنسان؟ عليها يُحاسَب معصية الفقر يكون هل
فامشوا ذلواًل األرض لكم جعل الذي هو) :تعاىل قال .الرزق والتماس بالسعي يأمرنا اجمليد القرآن
.15( :امللك) (النشور وإليه رزقه من وكلوا مناكبها يف
عمل الكسب أطيب وأن شرف العمل أن أصحابه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول علَّم وقد
فيحطِب أحدُكم يغدَو لَأن" :احلديث صحيح يف كما ـ والسالم الصالة عليه ـ فقال بيده الرجل
العليا اليد فإن منعه أو أعطاه رجاًل يَسأل أن من له خري الناس عن به ويستغين به فيتصدق ظهره على
."السفلى اليد من أفضل
معصية فقر هو السعي وترك التكاسل عن ينشأ الذي الفقر إن :نقول أن نستطيع هذا ضَوْء وعلى



املرء عنه يُسأل معصية، فقر هو واإلسراف التبذير عن ينجم الذي الفقر وإن اإلنسان، عليه يُحاسَب
ملومًا فتقعد البسط كل تبسطها وال عنُقك إىل مغلولًة يدََك جتعل وال) :تعاىل قال القيامة يوم

.29( :اإلسراء) (مسحورًا
:مسلم صحيح يف كما ـ والسالم الصالة عليه ـ فقال والتسوُّل املسألة عن النهي اإلسالم شدد وقد
ال" :صحيح آخر حديث ويف "ليستَكثِر أو فليستقل مجرًا يسأل فإمنا تكثرًا أمواهلم الناس سأل من"
يوم يأيت أنه واملعىن حلم، قطعة أي "حلم مُزْعَة وجهه يف وليس اهلل يلقى حىت بأحدِكم املسألُة تزال
.له إلكرامه دلياًل القيامة
كان أن ذلك بعد عليه فال املشروعة طرُقه من احلالل الرزق والتمس جهده اإلنسان بذل فإن هذا
الرزق يبسط ربك إن) :تعاىل قال العليا اهلل ملشيئة خاضع الكون ونظام حكمة هلل فإن فقريًا أو غنيًّا
.30( :اإلسراء) (بصريًا خبريًا بعباده كان إنه ويَقدِر يشاء ملَن

)55/1(

:للمُوَظِّفني اهلدية
الضوابط حدود ويف األقدمية، وحبسب القانوين امليعاد يف الترقيات حركة بعمل أقوم موظفة أنا

لك أُحضِر سوف الترقية قرار صدور عند إنه :يل قال الترقية يستحق ممَّن موظَّف وهناك احملددة،
الرشوة؟ باب يف يدخل اهلدية هذه قبول فهل هدية،
وتراعي بأمانة الترقيات حبركة وتقوم بإتقان عملها تؤدي أهنا السائلة األخت خطاب من يتضح
عمله يف إنسان فكل عليه، ونشكرها هلا نَحمَدُه شيء وهذا أحدًا، تظلم وال قانونًا احملدَّدة الضوابط
وإن فخري خريًا إن عمله جزاء عامل كل وسيلقى ضيَّع، أم أحسَن ـ وجل عز ـ اهلل أمام مسئول
.فشر شرًّا
وكلكم راٍع كلكم" :عليه املتفق احلديث يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال وقد
."رعيته عن مسئول
القانون، مع يتعارض شيئًا له تُقدِّم مل وهي الترقية قرار صدور عند هبدية يَعِدها موظفًا هناك إن وحيث
رشوة، تعد ال اهلدية هذه فإن حقه حق ذي كل بإعطاء وقامت النظام عليها ميليه ما عملت وإمنا
مبثلها، تُقابَل واهلدية بسببها زمالئه إلكرام فيسعى بالترقية املوظف هذا فرحة عن تعبري هي وإمنا
.عليها ويُكافِئ اهلدية يقبل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ وكان
فهذا الراشي، يستحقه ال مبا واالستئثار اآلخرين، حق القتِطاع يُقدَّم ما هي الشرعي مهدها يف والرشوة
عن يأيت الذي واملال والفجور، اإلمث كبائر من ذلك على واملُساعدة بالباطل، الناس ألموال أكل
احلكام إىل هبا وتُدلوا بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا وال) :تعاىل قال .وحرام سحت هو الرشوة طريق
.188( :البقرة) (تعلمون وأننتم باإلمث الناس أموال من فريقًا لتأكلوا



)56/1(

:العمل سيارة
.زهيد مبلغ نظري معي الناس بركوب أمسح باألتوبيس سَيْري وأثناء الشركات، إحدى يف سائقًا أعمل
الدين؟ رأي فما
يف والقوانني اللوائح به تسمح مبا يلتزم أن فيجب استعماله، يف أمني وهو األتوبيس، ميلِك ال السائق
.بذلك مرتبطان واحلُرْمة فاحلِلُّ الشركة،
وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب عن ـ عنهما اهلل رضي ـ عمر ابن عن احلديث صحيح يف جاء وقد
عن مسئول وهو راٍع الناس على الذي فاألمري رعيته، عن مسئول وكلكم راٍع كلكم أال" :قال أنهـ 
وهي وولده بعلها بيت على راعية واملرأة عنهم، مسئول وهو بيته أهل على راٍع والرجل رعيته،
عن مسئول وكلكم راٍع فكلكم أال عنه، مسئول وهو سيده مال على راٍع والعبد عنهم، مسئولة
."رعيته
االنتفاع وال أخذه جيوز ال وحرامًا، سحتًا يعد للقوانني املخالِف العمل هذا نتيجَة السائق يأخذه وما
.الذمة تربأ حىت .عنها للمسئول وتسليمه هبا يعمل اليت الشركة باسم إيداعه وجيب به،

)57/1(

:السارق توبة
ندمًا السارق ندم وقد ماله، بسرقة القريب هذا يعلم مل اآلن وحىت أقاربه، أحد من مااًل شخص سرق
عليه؟ اهلل يتوب حىت يفعل فماذا .شديدًا
حرُمات نصون وأن واألدب، باحلسىن نتعامل وأن واألخالق، بالقِيَم نعيش أن إىل ماسَّة حاجة يف إننا
اخلاص املستوى على فإنه العام املستوى على مطلوبًا هذا كان وإذا وأعراضهم، أمواهلم يف الناس
يف جاء وقد والصلة، والرب باملعروف أحق فهم خاصة مكانة القرىب فلذوي تأكيدًا، وأقوى طلبًا أكثر
أحق من اهلل، رسول يا :رجل قال :قال ـ عنه اهلل رضي ـ هريرة أيب عن بسنده مسلم صحيح
."أدناك أدناك، مث أبوك، مث أمك، مث أمك، مث أمك، :قال الصحبة؟ حبسن الناس
للحقوق ومُضيِّع كلها لألمانات خائن إنسان فهو قُرْباه ذوي ألموال سارق إىل اإلنسان حتوَّل فإذا

.مطلقًا به يُوثق وال بأمجعها،
أو ألصحاهبا احلقوق يردَّ حىت له توبة ال حق بغري الناس أموال أخذ ومن واملرتشي والسارق
مَن" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب أن صحيحه يف البخاري أخرج وقد فيها، يستسمحهم
درهم، وال دينار يكون ال أن قبل اليوَم منه فلْيَتَحَلَّله شيء من أو عِرْضه من ألخيه مظلمة عنده كانت
فحُمِل صاحبه سيئات من أُخِذ حسَنات له تكن مل وإن مظلمته، بقَدْر منه أُخِذ صاحل عمل له كان إن



."عليه
حىت يعلم مل منه املسروق كان فإذا الصور، من صورة بأية لصاحبه املال برد يُبادر أن السارق وعلى
مل فإن أحد، به يشعر أن دون أخذه حيث من املال فليضع ـ السائل يقول كما ـ ماله بسرقة اآلن
يقدِّم ويظل املسروق، املال يساوي مبا منحة أو هدية املال لصاحب يقدِّم أن فيمكن ذلك له يتيسَّر
.عنه رضاءه يضمن حىت والرب املعروف له

)58/1(

أن ذلك بعد السارق وعلى كانت، صورة وبأية األوضاع كانت مهما لصاحبه املال يرجع أن فاملهم
حيث العظيم اهلل وصدق عليه، يتوب أن اهلل عسى الصاحل العمل من ويكثر خطيئته على ويبكي يندَم
.82( :طه) (اهتدى مث صاحلًا وعمل وآمَن تاب ملَن لغفَّار وإين) :يقول

)58/2(

:املسروقات بيع
واستخدامها؟ شراؤها له شرعًا جيوز فهل بذلك يعلم وهو مسروقة أشياء أحد ابتاع إذا
علم وإذا الغري، حق ألنه يُملَك ال واملسروق يبيع، ملا مالكًا البائع يكون أن البيع صحة شرط

االتِّجار وال مسروقة بضاعة ترويج شرعًا جيوز فال وبالتايل العقد، بطل املَبِيع الشيء بسرقة املشتري
(بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا وال) :تعاىل اهلل قال وقد بالباطل، الناس أموال أكل من وهذا فيها،
.188( :البقرة)
."وعرضه وماله دمه حرام، املسلم على املسلم كل" :وسلم عليه اهلل صلى ـ وقال
.ألصحاهبا احلقوق رد وجيب جرميته، بآثار االنتفاع من اجملرم ومننع اجلرمية حناصر أن وجيب
.وجل عز اهلل غضب من نصيب له اجتارًا أو إيواًء أو سرقًة املسلم حقوق ضياع يف شارك من وكل
تظل وأن احلرماتِ، على فيه الناس يأمن وأن إخوانًا، اهلل عباد يعيشوا أن املسلمني جمتمع وشأن
.املُعاش وواقعه الشريف عنوانه العام مبعناها األمانة
:السارق جزاء
أن بعد عليه يُقام الذي احلد هو وما والرابعة، الثالثة املرة يف السرقة هتمة عليه تثبُت مَن جزاء ما
يداه؟ تُقطَع
األمن يتحقق كي البشري اجملتمع شوارد هبا تُطارد العقوبات من ألوانًا اإلسالمية الشريعة حددت
وهو خلق من يعلم أال) :خالقها غري البشرية النفس يُصلح ما يعلم أحد وال .بالطمأنينة الناس ويشعر
.14( :امللك) (اخلبري اللطيف
والسارق) :تعاىل قال العلماء وإمجاع والسنة بالقرآن ثابت وهو السرقة، حد احلدود هذه من



.38( :املائدة) (حكيم عزيز واهلل اهلل من نكااًل كسبا مبا جزاًء أيديَهما فاقطعوا والسارقُة
اهلل رسول عند يشفع أن زيد بن أسامَة كلَّموا سرقت اليت املخزومية املرأة شأُن قريشًا أهمَّ وعندما
قبلكم الذين أهلك إمنا الناس، أيها" :فقال خطيبًا وقام الرسول فغَضِب ـ وسلم عليه اهلل صلىـ 
لو اهلل وأمي احلد، عليه أقاموا الضعيف فيهم سرق وإذا تركوه، الشريف فيهم سرق إذا كانوا أهنم
."يدها لقُطعت سرقْت حممد بنت فاطمة أن

)59/1(

قبل السرقة تعددت ولو فقط، اليمىن يده تُقطَع أن احلد فإن الشرعية بضوابطها السرقة ثبتت وإذا
لئال اليسرى؛ رجله قطع على العلماء فأكثر يُمناه، قطع بعد أخرى مرة عليه السرقة ثبتت فإن القطع،
عُروقه يف اجلرمية وتأصَّلت الثالثة سرق فإن هبا، ينتفع اليُسرى يدُه فتُترك عليه، املنفعة جنس يفوت
.اليمىن رجله قُطِعت الرابعَة سرق فإن اليُسرى يده قُطِعت
.تنفيذها يستطيع ال فإنه حدَّثته وإن حىت بالسرقة، نفسُه تُحدِّثه أن يُمكنه ذلك بعد إنسان نظن وما
من حقه يف اإلمام يراه مبا يُعزَّر وإمنا يُقام، حد حقه يف هناك فليس ذلك السرقة وقوع فرض وعلى
.ذلك شابَه ما أو ضربه أو حبسه
.هلا أصل ال مُنكَرة وهي صحيح حديث فيها فليس اخلامسة يف السارق قتل تفيد آثار من ورد وما
.ورجاله يده تُقطَع أن نكالًا بالسارق وكفى
.وطهارته اجملتمع أمن على وقيامه .اخلاصة املِلْكية على اإلسالم حرص مدى نتبَيَّن ذلك ومن
.التوفيق ويل واهلل

)59/2(

:السارق جزاء
أن بعد عليه يُقام الذي احلد هو وما والرابعة، الثالثة املرة يف السرقة هتمة عليه تثبُت مَن جزاء ما
يداه؟ تُقطَع
األمن يتحقق كي البشري اجملتمع شوارد هبا تُطارد العقوبات من ألوانًا اإلسالمية الشريعة حددت
وهو خلق من يعلم أال) :خالقها غري البشرية النفس يُصلح ما يعلم أحد وال .بالطمأنينة الناس ويشعر
.14( :امللك) (اخلبري اللطيف
والسارق) :تعاىل قال العلماء وإمجاع والسنة بالقرآن ثابت وهو السرقة، حد احلدود هذه من

.38( :املائدة) (حكيم عزيز واهلل اهلل من نكااًل كسبا مبا جزاًء أيديَهما فاقطعوا والسارقُة
اهلل رسول عند يشفع أن زيد بن أسامَة كلَّموا سرقت اليت املخزومية املرأة شأُن قريشًا أهمَّ وعندما
قبلكم الذين أهلك إمنا الناس، أيها" :فقال خطيبًا وقام الرسول فغَضِب ـ وسلم عليه اهلل صلىـ 
لو اهلل وأمي احلد، عليه أقاموا الضعيف فيهم سرق وإذا تركوه، الشريف فيهم سرق إذا كانوا أهنم



."يدها لقُطعت سرقْت حممد بنت فاطمة أن
قبل السرقة تعددت ولو فقط، اليمىن يده تُقطَع أن احلد فإن الشرعية بضوابطها السرقة ثبتت وإذا
لئال اليسرى؛ رجله قطع على العلماء فأكثر يُمناه، قطع بعد أخرى مرة عليه السرقة ثبتت فإن القطع،
عُروقه يف اجلرمية وتأصَّلت الثالثة سرق فإن هبا، ينتفع اليُسرى يدُه فتُترك عليه، املنفعة جنس يفوت
.اليمىن رجله قُطِعت الرابعَة سرق فإن اليُسرى يده قُطِعت
.تنفيذها يستطيع ال فإنه حدَّثته وإن حىت بالسرقة، نفسُه تُحدِّثه أن يُمكنه ذلك بعد إنسان نظن وما
من حقه يف اإلمام يراه مبا يُعزَّر وإمنا يُقام، حد حقه يف هناك فليس ذلك السرقة وقوع فرض وعلى
.ذلك شابَه ما أو ضربه أو حبسه
.هلا أصل ال مُنكَرة وهي صحيح حديث فيها فليس اخلامسة يف السارق قتل تفيد آثار من ورد وما
.ورجاله يده تُقطَع أن نكالًا بالسارق وكفى
.وطهارته اجملتمع أمن على وقيامه .اخلاصة املِلْكية على اإلسالم حرص مدى نتبَيَّن ذلك ومن

)60/1(

.التوفيق ويل واهلل
)60/2(

:التسول
تتضمن مطبوعات بتوزيع يقومون و العامة، املواصالت يف التسول حيترفون ونساء أطفااًل نشاهد
الظاهرة؟ هذه يف الدين حكم فما قرآنيةً، وآياٍت سورًا
مساعدهتم؟ عن منتنع أن األفضل من وهل
احلرام، السحت من أموااًل جيمعون العادة هذه يُمارسون والذين اإلسالم، يرفُضها ظاهرة التسول
.العمل على قادرون أو أغنياء وهم ذلك يف ويتفننون واملرض باحلاجة يتظاهرون وهؤالء
تكثرًا أمواهلم الناس سأل مَن" :الصحيح يف كما ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال وقد
."ليستكثر أو فليستَقِلَّ مجرًا يسأل فإمنا
.القيامة يوم به يُكوَى مجر إىل يتحول صاحبه، على شؤم التسول مال أن أي
اهلل يلقى حىت بأحدكم املسألة تزال ال" :والسالم الصالة عليه ـ يقول صحيح آخر حديث ويف
.اهلل عند له كرامَة ال ذلياًل القيامة يوم يأيت أنه ومعناه حلم، قطعة أي "حلم مُزْعة وجهه يف وليس
قرآنية وآيات سورًا حتمل مطبوعات توزيع من التسول ظاهرة يُصاحب قد ما ذلك إىل أضفنا فإذا
بكلمات واستخفاف الشريف للمصحف امتهان الصنيع هذا فإن اجلرمية؛ وتضاعفت اإلمث تعاظَم
يتقاذَفُها قد بل مسلم غري أو جيَف أو نُفَساء، أو حائض يد يف القرآنية املطبوعات هذه تقع فقد اهلل،



.عظيم وإمث كبري ذنْب كله وهذا .األرض على وتسقط الناس
وعلى الشريف، باملصحف وميتهنون يتسوَّلون الذين هؤالء مساعدة عن منتنع أن اخلري ومن

.احلالل الرزق منها يكتسبون معهم تتناسب شريفة بأعمال ويُلحقوهم هؤالِء يتعقَّبوا أن املسئولني
.أعلم واهلل

)61/1(

:اإلضايف العمل
اهلل؟ برزق اإلنسان رضا عدم على يدل الدخْل لزيادة إضايف عمل عن البحث هل
اهلل قال وقد احلالل، الرزق ليكتسب يعمل مَن هو والعاقل الفريضة، بعد فريضة املعاش على السعي
(النشور وإليه رزقه من وكُلوا مناكبِها يف فامشُوا ذلواًل األرَض لكُم جعَل الذي هو) :تعاىل
.15(:امللك)
يده، عمل من يأكل أن من خريًا قطُّ طعامًا أحٌد أكل ما" :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وقال
."يده عمل من يأكل كان ـ السالم عليه ـ داود اهلل نيب وإن

الشرعية، بضوابطه ذلك كان كلما مُسْتَحَبٌّ بل شرعًا جائز الدخل لزيادة إضايف عمل عن فالبحث
:وهي
وإال به املنوطة الواجبات أداء عن يتوانَى وال فيه يقصِّر فال األصلي، عمله حساب على يكون ال :أواًل
.آمثًا كان
على يساعد وال خبيث يف يشارك وال حمرَّم يف يعمل فال مشروعًا اإلضايف العمل يكون أن :ثانيًا
.منكَر
به، ويأنَسُون سلوكهم على ويشرف يرعاهم وولده أهله بني يقضيه وقت ذلك بعد له يتوافر أن :ثالثًا
.لألوالد الروحية والكفالة الزوجية والطمأنينة األسري السكَن غَيبة يف املادية للحياة قيمة وال
:وقناعة اقتناع العامل لدى يكون أن :رابعًا
.تُحصَى وال تُعَدُّ ال اإلنسان على ونِعَمه اهلل آالء وأن أحدًا ينس ومل األرزاق قسم اهلل بأن اقتناع
.النفس وأمراض التفكري وسوء واجلزَع باهللَع يُصاب ال حىت ميلك مبا نفسية وقناعة
غىن الغىن ولكن العرَض، كثرة عن الغِنَى ليس" :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال وقد
."النفس
)62/1(

:السَّلَم بيع
األجل حلول وعند جنيهًا، ومخسني مائة مببلغ معيَّن موعد على قطٍن قنطاَر آخر من اشترى رجل :س
اجلديد السعر حساب على جنيهًا وسبعون مائة قدره مبلغًا القطن بدل فقدم قطن، البائع عند يكن مل



حالل؟ هذا فهل للقطن
طاملا شرعًا، اجلائزة البيوع صور من وهو سلفًا، أو سلَمًا اإلسالمي الفقه يف تسمَّى الصورة هذه
.شروطه استوىف
يف فليسلِْف شيء يف أسلَف مَن" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب أن الصحيحني يف جاء وقد
."معلوم أجل إىل معلوم ووزن معلوم كيل

.عليها املتَّفَق باملواصفات احملدَّد املوعد يف القطن قنطاَر املشتري يسلِّم أن البائع على والواجب
فيكون نفعًا جرَّ الذي القرض عموم يف ويدخل .شرعًا حرام فهذا أخذ مما أكثر مبلغًا إليه يَرُدَّ أن لكن
.ربًا

الصالة عليه ـ قال املنافقني صفات من الوعد وخلف الصادِقني، املؤمنني شيَم من بالوعد وااللتزام
من خصلة فيه كانت منهن خَصلة فيه كانت ومن خالصًا، منافقًا كان فيه كنَّ مَن أربع" :والسالم
."فجر خاصم وإذا غدر، عاهد وإذا كذب، حدَّث وإذا خانَ، ائتُمِن إذا :يدَعها حىت النفاق
)63/1(

:املُضاربة
فقط املبلغ يَرُد الدين سداد عند فهل ربِحت اليت جتارته يف به استعان املال من مبلغًا تاجر اقترض
رحبه؟ مع املبلغ يرد أم

:فقال بالتعاون تعاىل اهلل أوصانا وقد متباينة، الناس فأحوال االجتماعية، احلياة ضرورات من املُداينة
واملودة التراحم على ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وحثنا (والتقوى البِرِّ على وتعاونوا)
يسَّر ومن القيامة، يوم كُرَب من كربًة عنه اهلل نفَّس الدنيا كُرَب من كُربًة مؤمن عن نفَّس من" :فقال
يف واهلل واآلخرة، الدنيا يف اهلل ستره مسلمًا ستر ومَن واآلخرة، الدنيا يف عليه اهلل يسَّر مُعسِر على
."أخيه عون يف العبد كان ما العبد عون
تكون مشروطة زيادة وأية اقترض، ما مثل برد إال شرعًا يُلزَم فال عمله كان أيًّا اإلنسان اقترض وإذا
إن الربا من بَقِي ما وذَروا اهلَل اتقوا آمنوا الذين أيها يا) :تعاىل قال .مؤكدًا حترميًا حرام والربا ربًا،
تَظلِمون ال أموالكم رءوس فلكم تبتم وإن ورسوله اهلل من حبرب فأذنوا تفعلوا مل فإن .مؤمنني كنتم
.279( ـ 278 :البقرة) (تُظلمون وال
على املال صاحب مع يتفق أن مبعىن املُضارَبة، سبيل على املبلغ أخذ قد التاجر هذا كان إذا لكن
عقد اإلسالمي الفقه يف ويسمى شرعًا جائز فذلك معينة، بنسبة بينهما الربح وتوزيع مباله االتِّجار
العامل املال صاحب وكل وقد وكالة، أوله ألن الطرَفني؛ من جائز عقد وهو املُضارَبة، أو القراض
..ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا لالتفاق تبعًا بينهما يُقسَّم الربح أن مبعىن شركة الربح ظهور وبعد اتِّجاره، يف
.اخل



إال فليس صِرْفة مدايَنًة كانت إن الطرفني نية إىل فيه يُرجَع احللقة هذه يف الوارد فالسؤال هذا وعلى
.رحبه مع املبلغ فله مُضارَبة كانت وإن فقط، املبلغ رد
.أعلم واهلل

)64/1(

:القرض رد
الدَّيْن إليه رددُت اهلل يسَّر وملا صعب موقف من أنقذين املال من مبلغًا يل زميل من اقترضت
باجلميل عرفانًا اهلدية هذه تقدمي فهل الربا من أهنا بدعوى فرفضها بسيطة هدية إليه وقدمُت وشكرتُه
حرام؟
زميله وأنقذ املعروف قدم فالدائن الطيبة، مشاعرمها على واملَدِين الدائن من كالًّ نشكر البداية يف
جبميل معتَرِف واملدين ."واآلخرة الدنيا يف عليه اهلل يسَّر معسِر على يسَّر ومَن" صعب، موقف من

."اهلل يشكر ال الناَس يشكر ال ومَن" :صاحبه
.خريًا اهلل فجزامها
.إخوانًا اهلل عباد نكون حىت معامالتنا يف الروح هذه إىل أحوجنا وما
حسن من هي بل شيء يف احملرم الربا من فليس ووفاًء باجلميل عرفانًا املدين من اهلدية تقدمي أما

بكرًا، رجل من استلف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن الصحاح كتب وحتكي األداء،
مل" :فقال رافع أبو إليه فرجع بكره، الرجل يقضي أن رافع أبا فأمر الصدقة، إبل من إبل عليه فقدمت
."قضاًء أحسنُهم الناس خيار فإن إياه أعطه :فقال رباعيًّا خيارًا إال فيها أجد
وعندما صغريًا، اإلبل من بكرًا كان هنا والدَّين دَينًا، يستقرض وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فهذا
أنه أي السابعة، يف ودخل سنني ست استكمل ما :اإلبل من وهو رباعيًّا، الدائن أعطى الرد موعد حان
."قضاًء أحسنهم الناس خيار إن :املسلمني لعامة توجيهًا وقال حقه، من أكثر زاده
من أجود يرد أن وغريه قرض من دَيْن عليه ملَن يُستَحب" :احلديث هلذا شرحه يف النووي اإلمام قال
املنهي ألن عنه؛ منهي فإنه منفعة جرَّ قرٍض من هو وليس األخالق، ومكارم السنة من وهذا عليه، الذي
وجيوز عليه، عما األداء يف الزيادة يُستَحَبُّ أنه ومذهبنا القرض، عقد يف مشروطًا كان ما عنه

."العدد يف أو الصفة يف زاد سواء أخذها للمقرض
."نوى ما امرئ لكل وإمنا بالنيات األعمال وإمنا" :النية إىل راجعة فاملسألة هذا وعلى
)65/1(

:الربا
كاماًل املبلغ يُسَدَّد وأن %20 فائدة يل يكون أن على اخلاصة بأموايل أشياء الناس لبعض أشتري



شرعًا؟ جائزة الصورة هذه فهل سنة على بالتقسيط
(الربا وحرم البيع اهلل وأحل) :تعاىل قال ورسوله اهلل حرَّمه الذي الربا صور من الصورة هذه
وشاهديه وكاتبه وموكِّله الربا آكِل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول لعن ولقد ،275(:البقرة)
.سواء هم وقال
ويريب الربا اهلل ميحق) :فقال اآلخرة يف والعذاب الدنيا يف باملَحْق الربا أكلة اهلل توعد وقد

.279(:البقرة) (ورسوله اهلل من حبرب فأذنوا تفعلوا مل فإن) :وقال 276(:البقرة) (الصدقات
املعسِر وينظر احملتاج يُقرض والتقوى الرب على الناس مع متعاونًا يكون أن الصادق املسلم وشأن
كربًة مؤمن عن نفَّس مَن" :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول حديث ويعرف املضطَرِّ عن ويتجاوز
يف عليه اهلل يسَّر معسر على يسَّر ومن القيامة، يوم كرب من كربًة عنه اهلل نفَّس الدنيا كرَب من
من فائض لديه السائل كان وإذا ."أخيه عون يف العبد كان ما العبد عون يف واهلل ..واآلخرة الدنيا
.كثرية احلالل أبواب فإن املال
.متعددة املشروع الوجه على املال استثمار طرُق وإن
أو حالَّة كانت سواء املناسب بالسعر للناس يبيعها مث اخلاص حلسابه األشياء يشتري أن له ويُمكن
.بني واحلرام بَيِّن واحلالل مؤجَّلة،
ذكر وقد طيبًا إال يقبل ال طيب تعاىل اهلل فإن دعاء؛ معه يُرفع وال صدقة منه تُقبل ال احلرام واملال
رب يا :السماء إىل يديه ميد أغرَب أشعَث السفر يُطيل الرجل" ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول
."له يُستجاب فأىن باحلرام وغُذِّي حرام وملبسه حرام ومشربه حرام ومطعمه رب، يا
الكسب عن يتورع ال ولكنه الطاعات أداء يف املشاقَّ ويتحمَّل العبادات يف جيتهد الرجل أن أي

.دعوة له تُقبل فال احلرام
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وال تَظلِمون ال أموالكم رءوس فلكم تبتُم وإن) :فقال احلرام للكسب التوبة طريق اهلل حدد وقد
يف تعاىل قوله ولنتذكر النصوح التوبة أراد ملَن أوَّلِي واجب احلرام املال من فالتخلص (تُظلَمون
.(يُظلمون ال وهم كسبت ما نفس كل توفَّى مث اهلل إىل فيه تُرجعون يومًا واتقوا) :الربا آيات ختام
.281(:البقرة)
وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب بعدها وعاش العظيم، القرآن من نزلت آية آخر اآلية هذه أن روي وقد
.إنسان كل خيص وأمر الناس جلميع وعظ واآلية يومًا، وعشرين أحدًا
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:حديثًا اإلسالم دخل من أموال



املال هذا يف الدين رأي فما اإلسالم عنها يرضى ال متعددة أوجه من مجعته كثري مال وعندي أسلمت
!اآلن؟
من مضى ما وأن مُثلَى، شريفة وحياة جديد عهد بداية يعترب املرء إسالم أن شرعًا املقررة األصول من
اهلل حبقوق متعلقًا كان سواًء فيها بشيء يُؤاخَذ ال وتعاىل سبحانه اهلل عفو يف إسالمه قبل املرء حياة
.العباد حبقوق أو
.38( :األنفال) (سلف قد ما هلم يُغفَر ينتَهُوا إن كفروا للذين قل) :تعاىل اهلل قال
."قبله ما يَجُبُّ اإلسالم" :الصحيح يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ وقال
من رجااًل قتلوا قد وكانوا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول عهد على كثريون أناس أسلم وقد

.وكفارة دِيَة وال بقصاص منهم أحد يُطالَب مل ذلك ومع املسلمني،
.املسلمني صفوف يف وجاهد إسالمه وحسُن أسلم محزة سيدنا قاتِل وَحْشِيٌّ املثال سبيل وعلى
ربنا يقولوا أن إال حق بغري وأمواهلم ديارهم وتركوا مكة من هاجروا املسلمني أن املعروف ومن
النيب يرّد مل مكة إىل املسلمون وعاد والفتح اهلل نصر جاء وعندما املشركون، عليها واستوىل اهلل،
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ للرسول قيل بل ماله، أو داره منهم أحد على ـ وسلم عليه اهلل صلىـ 
دار؟ من عَقِيل لنا ترك وهل :فقال دارك؟ يف تزنل أال :الفتح يوم
وديار ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب دار على استوىل اهلجرة بعد طالب أيب بن عقيل أن ذلك
.وباعها املسلمني إخوته
ربا وكل اجلاهلية يف أصيب دم كل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب وضع الوداع خطبة يف كذلك
.قُِبض كان ما برد يأمر ومل اجلاهلية، يف
فأمرهم .278(:البقرة) (مؤمنني كنتم إن الربا من بقي ما وذروا اهلل اتقوا) :تعاىل قوله معىن هو وهذا
.فقدوه ما برد يأمرهم ومل الناس ذِمَم يف بقي ما بترك
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قبض بعد وأسلم ذلك حنو أو خزنير أو مخر بيع أو ربا من فاسدًا عقدًا عقد إذا الكافر فإن هذا على
اإلهلي املنهج ظالل يف شريفة حياة يستأنف أن وعليه رده، عليه جيب وال بيده، ما يَحرُم مل العِوَض
.الراشد
.التوفيق وباهلل هذا

)67/2(

:النذور
به؟ املتعلقة األحكام وما النذر ما



صيامًا أو صالة ينذر كأن وذلك األصل، يف عليه واجبًة ليست بطاعة نفسَه اإلنسان يُلزم أن هو النذر
جنس من يكون أن فالشرط ..ذلك غري إىل التسبيحات من معينًا عددًا أو قرآن قراءة أو صدقة أو
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ وقال (نذورَهم وَلْيُوفوا) :تعاىل قال الوفاء واجب وهو مشروعة، طاعة
."يعصه فال اهلل يعصي أن نذر ومَن فليطعْه، اهلل يُطيع أن نذَر مَن" :البخاري صحيح يف كما
أو ولدي جنح أو مريضي اهلل شفى إن :اإلنسان يقول أن مثل الشائع وهو معلَّق نذر :قسمان والنذر
مىت اإلنسان فعلى مثالً، شهر كل من يومني أصوم أو جنيهات بعشرة أتصدق أن فعليَّ غائيب قَدِم
.الطاعة من به التزم مبا يفي أن الولد جنح أو املريض وشُفِي عليه املعلَّق حتقق
اهلل جالل ونعرف نتسامَى أن جيب أنه إال شرعًا جائزة كانت إن الصورة هذه أن وهو تنبيه هنا لكن

الصالة عليه ـ قال كما البخيل مال من به يُستَخرَج وإمنا .شيئًا اهلل قضاء من يُغَيِّر ال فالنذر وكماله؛
.والسالم
ونقرأ ونصلي املريض، يُشفَى حىت اهلل وندعو فنتصدق الدعاء قبل الطاعة يقدِّم أن باملسلم واألوىل
عليه اهلل صلى ـ قال كما الرجاء يدي بني الطاعة نقدم وهكذا ننجح، حىت اهلل وندعو القرآن
."بالصدقة مرضاكم داوُوا" :وسلم
كل من باإلنسان تُحيط اإلهلي والكرم اجلود ومظاهر تُحصَى، وال تُعَدُّ ال ونِعَمه اهلل آالَء أن ولنعلم
إن :اإلنسان يقول أن الالئق غري فمِن اإلنسان، رغبة اهلل يُلبِّي حىت اهلل طاعة يُؤخِّر فكيف جانب
بشىت اهلل إىل والتقرب بالطاعات يُبادر أن عليه بل كذا، صمت أو كذا صليت االمتحان يف جنحت
.النجاح له اهلل يُيَسِّر حىت العبادة ألوان
تعليق، غري من كذا أصلي أو كذا أصوم أن هلل عليَّ :ابتداًء اإلنسان يقول أن النذر من الثاين النوع
.النذر أنواع أمسى هو وهذا
نذر؟ وعليه مات مَن
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بن سعد جاء فقد ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول إىل الصحابة لسان على ورد السؤال هذا نفس
فتُوفِّيت أمه على كان نذر يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب يَستَفتِي ـ عنه اهلل رضي ـ عبادة
مطلوب امليت على ما الوارث قضاء أن احلديث من ويُؤخَذ ..عنها يقضيه أن فأفتاه تقضيَه أن قبل
مثاًل واحلج كالصيام املايل غري النذر أما توزيعها، قبل التركة من إخراجه جيب املايل فالنذر شرعًا
صلى ـ النيب إىل جاءت امرأة أن :احلديث صحيح ففي عنه؛ بقضائه وليُّه يقوم أن للميت الوفاء فمن
حُجِّي نعم، :قال عنها؟ أفأحجُّ ماتت حىت حتجَّ فلم حتج أن نذرت أمي إن :فقالت ـ وسلم عليه اهلل
."بالوفاء أحق فاهلل اهلل اقضوا قاضيةً، أكنِت أمك على كان لو أرأيِت عنها،
.وأعلم أعلى واهلل هذا
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:املستأجر ظلم
بيعها املستأجرة األرض صاحب أراد وعندما باإلجيار، قرياطًا عشر أربعة منها أفدنة، ستة يف أزرع
هذا حكم وما املساومة؟ هذه يف الدين رأي فما املعتاد الثمن بنصف منه اشتريتُها حىت عليها ساومتْه
البيع؟
الناس بني التعامل من لون اإلجارة فعقد أمانة، والعقود املؤمن، شيمة اخللق وحسن املعاملة، الدِّين
.اآلخر على أحدمها يطغَى فال حقه واملستأجر املالك من لكل حيفظ
حرية يف املالك على التسلط حق متنحه وال شُبهته وال امللك حق للمستأجر تُعطِي ال واإلجارة
ويستويل يبخسها حبيث األرض مثن يف للمالك، املستأجر فمساومة وبالتايل ملكه، يف التصرف
أموال وأكل واالحتيال والنصب السُّحت من لون هذا العرف، به جرى الذي الثمن بنصف عليها
فريقًا لتأكلوا احلكام إىل هبا وتُدلوا بالباطل بينكم أموالَكم تأكلوا وال) :تعاىل اهلل قال .بالباطل الناس
188(:البقرة) .(تعلمون وأنتم باإلمث الناس أموال من
عمر ابن عن الصحيح ففي حق بال الغري أرض على االستيالء عن بالنهي خاصة شريفة أحاديث وهناك
بغري شيئًا األرض من أخذ من" :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال :قال ـ عنهما اهلل رضيـ 
."أرَضني سبع إىل القيامة يوم به خُسِف حقه
."غضباُن عليه وهو اهلل لقي ظاملًا أرضًا اقتطع من" :والسالم الصالة عليه ـ قال أيضًا الصحيح ويف
يبخس وال حقه باقي إليه يرُدَّ وأن املالك يسترضي أن ـ دينه على حريصًا كان إن ـ السائل فعلى
معروفه فقابل إليك أسداه معروف فهذا أرضه لك أجر قد املالك كان فإذا العهد، وليحفظ شيئًا، منه

.60( :الرمحن) (اإلحساُن إال اإلحساِن جزاُء هل) :إليك أحسن كما إليه وأحسِن مبعروف
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:الرِّجْل خِلو
فما ..منه أستأجره الذي املكان تركي مقابل يف "رِجْل خلو" عليَّ عرض فيه أُقيم الذي املزنل مالك
الدين؟ رأي
.هبا والوفاء عليها، احلِفاظ جيب أمانة والعقود املؤمن، شيمة اخللق وحسن املعاملة، الدين
أحدمها يطغى فال حقه واملستأجر املالك من لكل وحيفظ الناس، بني التعامل من لون اإلجارة وعقد
يف املالك على التسلط حق متنحه وال شبهته، وال امللك حق املستأجر يُعطي ال واإلجارة اآلخر، على
ولكلٍّ الطرفني، برضا مرهون هو بل مؤبد، إجارة عقد اإلسالم يف وليس ملكه، يف التصرف حرية
.أراد مىت الفسخ حق منهما



ـ يُسَمَّى ما املالك من املستأجر يطلُب أن املعروف وجحود األمانة وخيانة اجلميل نُكران ومن
واالحتيال والغَصْب السحت من لون فهذا اخلاص، مزنله يف حقه للمالك يدع كي ـ الرجل خلو
احلكام إىل هبا وتُدلوا بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا وال) :تعاىل قال .بالباطل الناس أموال وأكل
.188( :البقرة) (تعلمون وأنتم باإلمث الناس أموال من فريقًا لتأكلوا
ـ عمر ابن عن الصحيحني ففي حق، بال الغَيْر أرض على االستيالء عن تنهى شريفة أحاديث وهناك
حقه بغري شيئًا األرض من أخذ مَن" :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال :قال ـ عنهما اهلل رضي
."أرضني سبع إىل القيامة يوم به خُسِف
."غضباُن عليه وهو اهلل لقي ظاملًا أرضًا اقتطع مَن" :وسلم عليه اهلل صلى ـ وقال
حقه ويسلبه املالك على يطغى أن ويريد مسكنًا أو أرضًا استأجر مَن كل إىل نُهديها األحاديث وهذه
.والتوفيق اهلداية اهلل ونسأل ميلك، فيما التصرف يف
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:املتوفَّى دَيْن
!صحيح؟ هذا فهل عليه يُصلَّى ال دَيْن وعليه مات مَن أن مسعُت
وسلم عليه اهلل صلى ـ وكان أهلها، إىل احلقوق يُؤدِّي وأن ذمتِه إبراء إىل يسعى أن املسلم شأن
.بالنهار ومذَلَّة بالليل هم ألنه الدَّيْن؛ غلَبة من باهلل يستعيذ ما كثريًاـ 
أداءها يريد الناس أموال أخذ مَن" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول أن البخاري صحيح ويف
."اهلل أتلفَه إتالفَها يريد أخذها ومَن عنه، اهلل أدَّى
مرهونة املؤمن روح" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب أن ثبت فقد ذلك من أبعد هو ما وهناك
.دَيْن من صاحبها على ما يُقضَى حىت هلا الذي النعيم عن حمبوسة أي "عنه يُقضَى حىت بدَيْنه
يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول كان حقَّه حق ذي كل إعطاء على احلِرْص هذا إطار ويف
إمهال وعن االستدانة يف التساهل عن للناس زجرًا دَيْن وعليه مات مَن على يُصلِّي ال اإلسالم صدر
.عليه بالصالة الصحابة أمر ولكنه الدُّيون وفاء
خيلف مل مَن دَيْن ويقضي عليهم يصلي صار الكثرية الغنائم وجاءت البالد نبيِّه على اهلل فتح فلما
الدنيا يف به أوىل وأنا إال مؤمن من ما" :والسالم الصالة عليه ـ قوله الصحيحني يف وجاء وفاءً،
عصبَته فلْيَرِثُه مااًل وترك مات مؤمٍن وأميا أنفسهم من باملؤمنني أوىل النيب" :شئتم إن اقرأوا واآلخرة،
."مواله فأنا فليأتين ـ حمتاجني عيااًل أي ـ ضَياعًا أو دَيْنًا ترك ومَن كانوا، مَن
ال ومَن والعجَزة للمحتاجني املسلمني مال وبيت الدولة كفالة إىل يرشد الشريف احلديث وهذا
.هلم عائل
.التوفيق وباهلل هذا،
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:املرياث عن التنازل
تقطع ال حىت حقها عن تتنازل فهل مرياثها، عن هلم التنازل ترفض ألهنا يقاطعوهنا؛ زوجيت إخوة
الرحِم؟
وارث لكل اهلل حدد وقد والدنيوية، الدينية املسلم حبياة وثيقًا ارتباطًا مرتبط اإلسالم يف املرياث
كان ما بقَدْر النظام هذا مُخالَفة يف شديدًا الوعيد كان حىت التحديد هبذا كثريًا القرآن واهتمَّ نصيبَه
حدوُد تلك) :النساء سورة يف املرياث آييت عقب تعاىل قال ..به وااللتزام تطبيقه يف عظيمًا الفوز
.العظيم الفوز وذلك فيها خالدين األهنار حتتها من جتري جناٍت يدخلْه ورسوله اهلل يطع ومَن اهلل
.14( ـ 13 :النساء) (مهني عذاب وله فيها خالدًا نارًا يدخله حدوده ويتعدَّ ورسوله اهلل يعص ومن

دعاء معه يُرفَع وال صاحل عمل معه يُقبَل ال احلرام واملال اإلمث، جرائم أكرب من األموال على فاالعتداء
.صدقة منه تنفع وال
فُجور، وفيها آثِمَة مقاطعة هي مرياثها عن تتنازل حىت ألختهم اإلخوة هؤالء مقاطعة فإن هنا ومن
للرجال) :تعاىل اهلل قال وقد البنات، توريث ترفض جاهلية بعقلية يعيشون يزالون ال اإلخوة وهؤالء
كثُر أو منه قلَّ مما واألقربون الوالدان ترك مما نصيٌب وللنساء واألقربوَن الوالداِن ترك مما نصيٌب
.7( :النساء) (مفروضًا نصيبًا
إال بعضه أو كله املرياث يف حقها عن تتنازل أن لألخت وليس الرحِم، قطيعة إمث اإلخوة هؤالء يتحمل
.تراها وملصلحة خاطر طِيب عن
رجل جاء وقد فضله، ومَزِيد اهلل بثواب حتظَى حىت تَباعَدُوا وإن إخوهتا تصل أن جانبها من وعليها
إليهم وأُحسِن ويقطعوين أصِلُهم قرابة يل إن :قائاًل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول إىل

تُسِفُّهم فكأمنا تقول كما كنت إن :الكرمي الرسول له فقال عليَّ وجيهلون عنهم وأحلُم إيلَّ، ويُسِيئون
."ذلك على دمَت ما عليهم ظهري اهلل من معك يزال وال (احلار التراب أي) املَلَّ

)72/1(

:العمة من املرياث
مرياثها؟ يف حق يل فهل واحدة بنت إال هلا وليس عميت ماتت
بتوزيع يتعلق مايل نظام فهو والدنيوية، الدينية املسلم حبياة وثيقًا ارتباطًا يرتبط اإلسالم يف املرياث
وعالئق الرحم روابط على لقيامه واالجتماعي األخالقي باجلانب يتصل فهو كذلك املتوفَّى، تركة
.النسَب
:نوعان عليه املُجمَع واإلرث



والثلثان، والثمن، والربع، النصف، :هي تعاىل اهلل كتاب يف املقدرة والفروض بالفرض، إرث
.والسدس والثلث،
.أبدًا يسقط ال الفرض وصاحب
املال حيوز أو الفروض بعد بقي ما يأخذ وهو الفروض، أصحاب عن مؤخَّر وهو بالتعصيب وإرث
.التركة استغراق عند يسقط وقد انفرد، إذا كله

أقارب هلا وليس شقيق، أخ وابن بنتًا وتركت ماتت امرأة أن على قائمة اآلن أمامنا اليت واملسألة
.غريمها
حظ مثل للذكر أوالدكم يف اهلل يوصيكم) :تعاىل قوله بنص فرضًا النصف هلا فالبنت هذا وعلى
.11( :النساء) (النصف فلها واحدًة كانت وإن ترك ما ثلُثَا فلهن اثنتنِي فوق نساًء كنَّ فإن األنثيني
اهلل صلى ـ لقوله غريه، يُوجَد ال حيث تعصيبًا الشقيق األخ ابن نصيب من يكون ذلك بعد والباقي
."ذكر رجل فألوىل بقي فما بأهلها الفرائض ألْحِقُوا" :وسلم عليه
واملال اإلمث، جرائم أكرب من األموال على فاالعتداء حقه، حق ذي كل إعطاء على حنرص أن وجيب
.املصري وبئس جهنم إىل اآلخرة يف ويقوده الدنيا يف صاحبه ينفع فال الربكة مزنوع احلرام
.والعافية العفو اهلل نسأل
)73/1(

اجلد مرياث
فيه؟ يرثان فهل وجدة جد له ولكن أحياء والدان له وليس شاب مات :س
نظام جاء وقد وفصَّله، اجمليد، القرآن به اهتم وقد قصوى، أمهية له اإلسالم يف املرياث نظام

أوالدكم يف اهلل يوصيكم) :تعاىل قوله مها متواليتان آيتان :النساء سورة من آيات ثالث يف املرياث
اهلل من وصيًة مضارٍّ غري دَيْن أو هبا يُوصَى وصيٍة بعد من) :تعاىل قوله إىل (األنثيني حظ مثل للذكر
.12( ـ 11 :اآليتان) (حليم عليم واهلل
.النساء سورة من األخرية اآلية هي الثالثة واآلية
.باملرياث املتعلقة األحكام من كثريًا النبوية السنة وضحت وقد

أب له وليس اإلناث، من وال الذكور من ال األبناء، من له وارث ال امليت كان إذا :املطروح والسؤال
هي اجلدة وكانت أبيه والد هو اجلد وكان واجلدة، اجلد يف ورثتُه واحنصر احلياة، قَيْد على أم وال
:هكذا فاملرياث أبيه والدة
.تعصيبًا التركة من الباقي وللجد السدُس للجدة
أبو فقال مرياثها فسألتُه ـ عنه اهلل رضي ـ بكر أيب إىل جاءت اجلدة أن رُوِي ما ذلك على والدليل
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول سنة يف لِك علمُت وما شيء، اهلل كتاب يف لِك ليس :بكر



ـ النيب إىل اجلدُة حضرت :شعبة بن املغرية فقال عنها، فسأل الناسَ، أسأل حىت فارجعي شيئًا،
سلمة بن حممد فقام غريُك؟ معك هل :بكر أبو فقال السدُس، فأعطاها ـ وسلم عليه اهلل صلى

."بكر أبو هلا فأنفذه املغرية، قال ما مثل فقال األنصاري
.العلماء مجهور رأي هو وهذا
يكون ال حيث الثلث فتأخذ األم مقام تقوم امليت أيب أم اجلدة أن إىل يذهب ضعيف رأي وهناك
.(الثلث فألمه أبواه وورثه ولد له يكن مل فإن) :تعاىل لقوله إخوة وال وارث فرع للميت
.تعصيبًا الباقي وللجد الثلُث للجدة يكون األخري الرأي هذا وعلى
.أعلم واهلل

)74/1(

:للبنات الوصيةـ 31
ووضع لبناته، ميلك ما كل كتب ومزنلًا، أرض قطعة وميتلك ولد، له وليس بنات، ثالث له عم يل

متزيق مين وطلبوا غضبوا يرثونه الذين أقاربَه ولكن وفاته، بعد لبناته لتسليمها عندي أمانة العقود
الدين؟ رأي فما ..لبناته تسليمها وعدم العقود
:الدين رأي إىل حتتاج جوانب جمموعة له السؤال هذا
بني وقسمها األنصبة لنا حدد الذي وجل عز اهلل حق املرياث توزيع كيفية أن نعي أن جيب :فأواًل

العدل على يقوم التركة لتوزيع نظامًا حديثًا أو قدميًا العالَم يعرف وال البالغة، احلكمة وهلل أصحاهبا،
التزييل هذا السناء سورة يف املواريث آيات ختام يف جند وهلذا اإلسالم، يف يوجد كما املطلق
(حليم عليم واهلل اهلل من وصيًة) 11( :النساء) (حكيمًا عليمًا كان اهلل إن اهلل من فريضًة) :البديع
.176(:النساء) (عليم شيء بكل واهلل تضلوا أن لكم اهلل يبني) 12(:النساء)
ميوت أن أو آخر إنسان بعد بعينه إنسان يعيش أن يضمن أحد وال وجل، عز اهلل بيد اآلجال إن :ثانيًا
.34(:لقمان) (متوت أرض بأي نفس تدري وما غدًا تكسب ماذا نفس تدري وما) :قبله
مع ويتناىف دينًا، شائن موقف اإلنسان موت قبل الورثة من طلبه أو املورِّث من املرياث فتوزيع
.به والثقة عليه والتوكل باهلل اإلميان
حكيم، العادل لقضائه ورفض اهلل، حكم على اعتداء بعض دون الورَثَة لبعض امللكية كتابة إن :ثالثًا
.(مهني عذاب وله فيها خالدًا نارًا يدخله حدوده ويتعد ورسوله اهلل يعص ومن) :تعاىل اهلل قال وقد
.14(:النساء)
ورث إنسان من فكم والغِنَى السعادة مينحهم أن ميلك ال املال أوالده توريث على حيرص مَن إن مث
.راغمة الدنيا وأتتْه شيئًا يرث مل إنسان من وكم فقريًا، وعاش أموااًل
.وجل عز هلل العواقب ويدَع املشروعة باألسباب يأخذ العاقل فاملؤمن



)75/1(

مبا الوفاء عليه بل ينكرها أو فيها يفرط أن له جيوز ال العقود عمه استودعه الذي السائل إن :رابعًا
العقود، منه يقبل وال ابتداًء ينصحه أن عليه جيب فكان عمه فعله مبا متربِّمًا كان وإذا عليه، استُحفظ
أما ودائِعَه، إليه يرد أن للسائل فيمكن حيًّا زال ما العم كان وإذا شرعًا، مرفوض فذلك خيدعه أن أما
.أبيهم مع املسئولية يتحملون وهم بناته، إىل العقود فليسلم مات قد كان إذا
.التوفيق وباهلل
)75/2(

:الواجبة الوصية
يف مرياث البنت ألوالد فهل أوالد، وهلا طويلة مبدة أبيها قبل إحدامها توفِّيت وبنتني، ولدًا أيب أجنب
قرياطًا؟ بعشرين وفاته قبل هلم وصى قد بأنه علمًا هذا جدهم
الذين الذكور األبناء وجود مع تعصيبًا وال فرضًا يرثون ال األوالد أبناء أن على العلماء مجهور
.بامليت صلة أقرب ألهنم حيجبوهنم
غري ألحفادهم واجلدات األجداد يوصي أن اإلنصاف من وكان الوارث، لغري الوصية اإلسالم وشرع
املصري القانون فاستحدث ذلك يفعلون ال الناس بعض ولكن .حياهتم أمر على يُعينهم ما الوارثني
أو االبن يَرِثُه كان ما بقَدْر وصية وجداهتم أجدادهم مرياث يف لألحفاد يُفرَض حبيث الواجبة الوصية
بغري أعطاهم قد اجلدة أو اجلد يكون ال أن وبشرط التركة ثلُث على يَزِيد ال مبا حيًّا، فرض لو البنت
.هلم جيب ما آخر تصرف طريق من عِوَض
وهو أمهم تستحقه كانت مبا واجبة وصية جدهم مرياث يف هلم املتوفَّاة البنت أوالد فإن هذا وعلى
هذا كان إن فينظر، قرياطًا بعشرين هنا ألحفاده وصى اجلد أن ومبا الربع، معنا اليت املسألة هذه يف
هذا كان وإن كاملة، الواجبة وصيتهم أخذوا ألهنم ذلك؛ بعد هلم شيء فال التركة ربع يساوي القدر
.الربع بعد شيئًا يستحقون وال ..فقط الربع إىل به يصل ما عليه فيُزاد الربع من أقل القدر
)76/1(

:باملسجد الوصية
وضموها القطعة هذه الورثة أخذ تويف وعندما مسجد، لبناء ميتلكها أرض بقطعة األثرياء أحد أوصى
الدين؟ رأي فما .بينهم واقتسموها املرياث إىل
يعم حىت وارث لغري وهي الناس، يتكفَّفون الورثة تدَع ال حىت التركة ثلُث حدود يف تكون الوصية
.االنتفاع
الثلُث على زاد مبا أوصى فمَن الورثة، إجازة على توقفت كليهما أو الشرطني أحد الوصية فقدت فإذا



.فال وإال ونعمت فبها أجازوه فإن الباقي يف الورثة ويُستَأْذَن بالثلث، إال منها ينفَّذ ال
.الورَثة باقي رأي على التنفيذ توقَّف لوارث قلَّ ولو شيء بأي أوصى ومَن
وجب التركة ثلث حدود يف كانت إن مسجد لبناء صاحبها هبا أوصى اليت األرض من القطعة وهذه
أخذ الثلث من أكثر كانت وإن الورثة، وزرها يتحمل جرمية عليها االعتداء ويكون شرعًا، تنفيذها
.املسجد لبناء الباقي وتركوا الزيادة الورثة
.11( :النساء) (دَين أو هبا يُوصَى وصيٍة بعد مِن) :املرياث توزيع شأن يف تعاىل اهلل قال
يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول عادين :قال أبيه عن سعد بن عامر عن مسلم صحيح يف
ذو وأنا الوجع من ترى ما بلَغين اهلل، رسول يا :فقلت املوت على منه أشفيُت وجَع من الوداع حجة
الثلُث ال، :قال بشطره؟ أفأتصدق قلت ال، :قال مايل؟ بثلثي أفأتصدق واحدة يل ابنة إال يَرِثين وال مال
نفقًة تنفق ولسَت الناس، يتكففون عالًة تذرهم أن من خري أغنياَء ورثتَك تذَْر إن إنك كثري، والثلث
.امرأتك يف يف تضعها اللقمَة حىت عليها أُجِرَْت إال اهلل وجه هبا تبتغي
.التوفيق وباهلل هذا

)77/1(

:الورثة بعض حرمان
يف الدين رأي فما فقط، البنات أوالدها نصيب من الذهيب عقدُها يكون بأن وفاهتا قبل أمي أوصْت
الوصية؟ هذه
مرتكبًا احلدود هذه بغري يقضي مَن واعترب تفصيالً، وفصَّله العزيز، كتابه يف املرياث تعاىل اهلل قسم
نارًا يدخلْه حدوده ويتعدَّ ورسوله اهلل يعِص ومن) :املواريث آية ختام يف تعاىل فقال شنعاء، جرمية
.14( :النساء) (مهني عذاب وله فيها خالدًا
يف والوصية أمجع، العالَم نظُم يف مَثِيل له فليس املسلمون به يفخر مما اإلسالمي املرياث ونظام
ففي الثلث؛ حدود يف وهي الصدقة من كنوع حمتاجًا يكون وملن الوارث، لغري تكون إمنا اإلسالم
يل ابنٌة إال يرثين وال مال ذو أنا اهلل، رسول يا :قال وقاص أيب بن سعد أن عليه املتفق احلديث
:قال بثلثه؟ أفأتصدق قلت ال، :قال بشطره؟ أفأتصدق :قلُت ال، :قال مايل؟ بثلثي أفأتصدق واحدة
."الناس يتكففون عالًة تذرهم أن من خري أغنياَء ورثتك تذر إن إنك كثري، والثلث الثلث
من وقعت إذا ولكن مشروعيتها أصل يف جائزة فغري اآلخر البعض دون الورثة لبعض الوصية أما

قال ـ عنه اهلل رضي ـ الباهلي أمامة أيب فعن الورثة؛ باقي إجازة على موقوف فتنفيذها املورث
وصية فال حقه حق ذي لكل أعطى قد اهلل إن" :يقول ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول مسعت
."لوارث
يشاء إن إال" :اخره يف وزاد عباس ابن حديث من الدارقطين ورواه وحسنه، والنسائي أمحد رواه



."الورثة
تُعتَبَر وإمنا موته، قبل هلم االستحقاق أو املوصي حياة حاَل الورثة مبوافقة عِبْرة ال أنه نعلم هنا ومن

.املوصي وفاة بعد املوافقة
مَن وال للتصرف، أصاًل ليس ألنه الوصية؛ إجازة منه تصح فال جمنون أو صغري الورثة يف كان وإذا
.ميلكه وال حق عن تنازُل ألنه وَلِيَه
.التوفيق وباهلل هذا

)78/1(

:اليتامى مال
احلاجة؟ عند اليتيم مبال ينتفع أن للوصي جيوز هل
:تعاىل قوله حد على اآلخرة والدار اهلل وجه يبتغي املؤمن فإن االحتساب هو اليتيم رعاية يف األصل
.9(:اإلنسان) (شكورًا وال جزاء منكم نريد ال اهلل لوجه نطعمكم إمنا)
يف كما فقال اجلنة يف له قرينًا اليتيم رعاية على القائم ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب جعل وقد

."والوسطى السبابة بإصبعيه وأشار اجلنة، يف كهاتني اليتيم وكافل أنا" :الصحيحني
كان ومن فليستعْفِف غنيًّا كان ومَن) :تعاىل قوله هو اليتيم مبال الوصي عالقة حيكم الذي والقانون
.6(:النساء) (باملعروف فليأكل فقريًا

االنتفاع عن بشدة ميتنع أن الغين الوصي فعلى العفة لزيادة طلب فإنه العفاف من أبلغ واالستعفاف
.باملعروف يأخذ أن له فإن فقريًا كان إذا أما اليتيم، مال من شيء بأى
املال بأمر قيامه يف مثله أجرة :األمرين أحد يأخذ أن منها بأمور، املعروف هذا العلماء فسر وقد

.حاجته قدر أو عليه، واإلشراف
.املَيْتة إىل يضطر كما إليه يضطر أن إال منه يأكل ال :الشعيب عامر وقال
اهلل صلى ـ النيب سأل رجلًا أن" مسنده يف أمحد أخرج فقد ذلك؛ توضِّح األحاديث بعض وجاءت
مال من كُل" :والسالم الصالة عليه فقال مال، له أي يتيم، ويل مال يل ليس :فقال ـ وسلم عليه
."مالك تفي أن غري ومن مااًل متأثِّل وال مبذِّر وال مسرٍف غري يتيمك
أيسرَ؟ إذا به انتفع ما ذلك بعد الوصي يرد هل :الفقهاء واختلف
أيسر إذا ردُّه عليه وجب عقار أو فضة أو ذهب من املال بأصل كان إذا االنتفاع أن خنتاره والذي
.فرضًا فيكون احلاجة عند الغري مبال باالنتفاع أشبه فهو
غري من واآلالت األواين واستعمال الدواب وركوب املاشية كألبان املال بذَرَه مبا االنتفاع أما

.شيئًا ذلك من يرد فال العرف حدود ويف إسراف،
.220(:البقرة) (املصلِح من املُفسَِد يعلَُم واهلل) :جالله جل قوله جيدًا ولنتذكر



.التوفيق وباهلل هذا
)79/1(

:السر صدقة
العالنية؟ أم السر صدقة أفضل أيهما
من عنكم ويكفر لكم خري فهو الفقراء وتؤتوها ختفوها وإن هي فنِعِمَّا الصدقات تبدوا إن) :تعاىل قال

.271( :البقرة) (خبري تعملون مبا واهلل سيئاتكم
اإلظهار على يترتَّب أن إال للفقري وأكرم الرياء عن أبعد ألنه إظهارها؛ من أفضل الصدقة فإخفاء
تعرف فاضلة سيدة ن أ لو فمثاًل احليثية، هذه من أفضل فيكون به، الناس اقتداء من راجحة مصلحة
:هلم وقالت األسرة، هذه إعانة يف معها للمُسامهة جريانَها ودَعَْت هلا عائل ال رمبا أو منكوبًة أسرًة
إنسان وكل ..اخلري يف للمسامهة اهلِمَم حفز من نَوْع هو بل ذلك يف شيء فال بكذا تصدقت إين
.بالصدقة غريه ويؤثر يتصدق بأن مُطالَب
:والسالم الصالة عليه ـ فقال البِرِّ، ألوان لكل عامًة فجعلها الصدقة مفهوم يف اإلسالم توسع وقد
والكلمة صدقة، متاعه عليها له ترفع أو عليها فتَحمِله دابته يف الرجل وتُعني صدقة، االثنني بني تعدِل"

."صدقة الطريق عن األذى وتُميط صدقة، الصالة إىل متشيها خطوٍة وكل صدقة، الطيبة
)80/1(

:الضرائب
الزكاة؟ مَقام الضرائب تقوم هل

منها ويُصرَف الدولة ميزانية من جزءًا ومتثل باجتهاده األمر ويل يُقدِّرها اليت املصاحل من الضرائب
.العامة واملرافق اخلدمات على
للفقراء الصدقات إمنا) :شأنه جل قوله يف مصارفَها تعاىل اهلل حدَّد دينية فريضة فهي الزكاة أما

فريضة السبيل وابن سبيل ويف والغارمني الرقاب ويف قلوهبم واملؤلفة عليها والعاملني واملساكني
جيوز ال حمدَّدة وأنواع خاص ومقدار معني نصاب وللزكاة .60( :التوبة) (حكيم عليم واهلل اهلل من

.عليها اخلروج
قانونًا املقرَّرة احلدود يف منهما بكل االلتزام جتب بل الزكاة، مقام الضرائب تقوم فال وبالتايل
.وشرعًا
يُثبت ما تقدمي مقابل يف معينة نسبًة الضرائب من ختصم اإلسالمية احلكومات بعض أن علمي ومبلغ
.الزكاة إخراج
)81/1(



:اجلارية الصدقة
:ثالث من إال عمله انقطع آدم ابن مات إذا" :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قول تفسري ما

!؟"له يدعو صاحل ولد أو به، يُنتَفَع علم أو جارية، صدقة
سنة؟ كل تتكرر وهل اجلاريَة؟ الصدقة مقدار وما
أجرها ويتعاظَم ثوابُها يتواصل ما الصاحلة، األعمال من هلم جعل أن عباده على تعاىل اهلل فضل من
.املمات بعد ما إىل جزاؤها وميتد
اهلل فيجعل الزمن، من مدة هبا يُنتَفع موجودًة تظل اليت اجلارية الصدقة :الصاحلة األعمال هذه من
عليه اهلل صلى ـ النيب أن البخاري صحيح ويف ميتًا، أو كان حيًّا صاحبها إىل يصل ما الثواب من هلا
له كان إال هبيمة أو إنسان أو طري منه فيأكل زرعًا يزرع أو غرسًا يغرس مسلم من ما" :قال ـ وسلم
."صدقة به

منه مأكواًل الزرع أو الغرس دام ما مستمر ذلك ثواب أن ـ العلماء ذكر كما ـ احلديث ومُقتَضى
الصدقة من ألوانًا تبني كثرية آثار وجاءت غريه، إىل ملكه انتقل ولو زارعه، أو غارسه مات ولو

وإقامة والقنوات الترع وشق واملستشفيات واملدارس املساجد وبناء املصحف توريث مثل اجلارية
فإن وأقربائه أهله من مماته بعد بامسه عُمِلت أو حياته يف اإلنسان عَمِلها وسواء املائية، املضخَّات
.وامليت احلي إىل يصل الثواب
دعا مَن فكل واحلياة واملعاملة والعبادة بالعقيدة يتصل ما العموم على فهو به يُنتَفَع الذي العلم أما
ملرض عالجًا اكتشف أو هبا ينتفعون صنعًة الناس عَلَّم أو املنكر عن وهنى باملعروف وأمر هدى إىل
مماته بعد له يتواصل علمه ثواب فإن مسلم مؤمن وهو معيشتهم، سُبَل للناس تُيَسِّر علمية نظرية أو

.وطباعتها الكتب نشر وكذلك
من هو آلبائهم األبناء دعاء أو ألبنائهم اآلباء ودعاء واآلخرة، الدنيا يف ألبيه نعمة فهو الصاحل الولد أما
.وأخلصَه وأصفاه الدعاء أنقى ألنه املُستَجاب الدعاء
)82/1(

حىت طوياًل زمنًا وتبقى نفعها ميتد اليت الصدقات ولْيَتَحَرَّ عليه وليتصدَّق له فلْيَدُْع عزيز له مات فمَن
كثر، أو قلَّ يستطيعه ما يُقدِّم إنسان وكل .خاص زمن أو معني مقدار للصدقة وليس الثواب، يتعاظم
."مترة بشق ولو الناَر فاتقوا" :الكرمي الرسول قال وقد

)82/2(

:الزروع زكاة
حلاجيت إخراجها وعدم الزروع بزكاة االحتفاظ يل جيوز فهل مُعسِرة كبرية أسرة ويل فدانني أملك
إليها؟



وعروض واملاشية والثمار الزروع يف ومقدارها الزكاة أنصبَة رسوله لسان على تعاىل اهلل حدَّد
صدقًة أمواهلم من خُذ) :تعاىل قال للنفس وطُهرة للمال مناًء وجعلها .املدَّخرة واألموال التجارة
.103(:التوبة) (عليم مسيع واهلل هلم سكَن صالتَك إن عليهم وصلِّ هبا وتُزَكِّيهم تطهرُهم
التوبة يقبل هو اهلل أن يعلموا أمل) :شأنه جل قال الفقري يد يف تقع أن قبل اهلل يد يف تقع والصدقة
.104(:التوبة) (الرحيم التواب هو اهلل وأن الصدقات ويأخذ عباده عن
.صدقته إىل الفقري من الصدقة ثواب إىل أحوَج نفسه يرى حىت اإلميان كماَل العبد يبلغ وال
النار اتقوا" :قال مث مرات ثالث بوجهه وأشاَح منها فتعوَّذ النار ذكر النيب أن احلديث صحيح ويف
."طيبة فبكلمة جيد مل فمَن مترة بشق ولو
ساقَها اليت النعمة شكر شرعًا عليه وجب ويُقتَات يُدَّخَر مما الزرع من نصابًا ميلك فمَن هذا وعلى
.141( :األنعام) (حصادِه يوَم حقَّه وآتُوا) :تعاىل لقوله تصديقًا فورًا زكاتَها يُخرج بأن إليه اهلل
.أفسدته إال مااًل خالطت ما الزكاة فإن لزواهلا؛ النعمة وعرَّض اهلل لسخط نفسه عرَّض فقد وإال
وأنت تتصدق أن :قال أعظم؟ الصدقة أي سُئِل عندما فقال بالصدقة، نبخل أن الرسول حذرنا وقد
ولفالن كذا لفالن قلت احللقوم بلغت إذا حىت متهل وال الغِنَى، وتأمل الفقر ختشى شحيح، صحيح
.لفالن كان وقد كذا،
ومن اهلل يُغنِه يَستغن ومَن اهلل يُعِفَّه يستعفف من" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بوصية ولنتأدب
."الصرب من وأوسع خريًا عطاء من أحد أعطي وما يصربه، يصرب
)83/1(

:اليتامى أموال زكاة
أخرج فهل الشرعي، النِّصاب على تَزِيد البنك يف مُودَعة أموال وهلم الصِّغار، أوالدي على وصية أنا

هذه؟ أمواهلم عن الزكاة
األوصياء تعاىل اهلل أمر وقد وتنميته، ماله وحفظ والتربية، الرعاية حسن له جيب وَلِيِّه كفالة يف اليتيم
أي 5( :النساء) (واكسوهم فيها وارزقوهم) :فقال وتتكاثر تنمو حىت اليتامى أموال يستثمروا أن

األرباح من نفقاهتم تكون حىت وتستثمروها فيها تتَّجِروا بأن وكسوهتم لرزقهم سببًا أمواهلم اجعلوا
.املال رأس من وليس
عمر وابن علي فذهب ذلك، يف العلماء أقوال رشد ابن اإلمام حكى فقد اليتامى أموال لزكاة وبالنسبة
فقهاء من وغريهم ثور وأبو وإسحق وأمحد والثوري والشافعي ومالك الصحابة، من وعائشة وجابر
.اليتامَى أموال يف جتب الزكاة أن إىل األمصار
.مطلقًا اليتامى أموال يف زكاة ال أنه إىل التابعني من جبري بن وسعيد واحلسن النخعي وذهب
أخرجته فيما الزكاة بوجوب فقالوا خترجه، ال ما وبني األرض تُخرجه ما بني وأصحابه حنيفة أبو وفرَّق



.واملاشية التجارة وعروض املدَّخرة األموال من ذلك عدا فيما زكاة وال والثمار، الزروع من األرض
عدَّ فمَن الشرعية، الزكاة مفهوم يف اختالفهم هو اليتامى أموال على الزكاة حكم يف اختالفهم وسبب
عدَّ ومَن التكليف، شرط والبلوغ يبلغ، مل صغري ألنه اليتيم؛ على وجوهبا بعدم قال عبادًة الزكاة
.أغنياء ألهنم اليتامى أموال يف الزكاة بوجوب قال األغنياء على للفقراء حقًّا الزكاة
يعبثوا أن األوصياء بعض أمام الباب نفتح ال حىت اليتامى أموال من الزكاة إخراج عدم نرى وحنن
إىل وقرىب ملاله تطهريًا شاء مبا يتصدق أن ميكن ماله إليه ويؤول اليتيم يبلغ وعندما اليتامى، بأموال
.وجل عز اهلل
.أعلم واهلل

)84/1(

:املالية الكفارات
املساجد؟ بناء يف املالية اليمني كفارة وضع شرعًا جيوز هل
.املسلم على الواجبة الصدقات من نوعني بني نفرق أن علينا
اآلية حددهتا شرعية مصارف وهلا التجارة، وعروض والثمار والزروع األموال زكاة هي صدقة
والغارمني الرقاب ويف قلوهبم واملؤلفة عليها والعاملني واملساكني للفقراء الصدقات إمنا) :الكرمية
.60( :التوبة) (حكيم عليم واهلل اهلل من فريضًة السبيل وابن اهلل سبيل ويف

هو ما به مراد :وقيل اجلهاد، به مراد :قيل رأيان، (اهلل سبيل ويف) :تعاىل قوله تفسري يف وللعلماء
.ذلك وغري واملالجئ واملستشفيات واملدارس كاملساجد للمسلمني خري كل يشمل مبا أعم
.العامة املسلمني مصاحل يف األموال زكاة من جزء إخراج فيجوز هذا وعلى
واألميان رمضان يف الفطر وكفارات الفطر زكاة فيشمل الواجبة الصدقات من الثاين النوع أما

يف وضعها جيوز وال واملساكني للفقراء إال تُصرَف ال الصدقات فهذه احلج، وهَدي والظهار
اخلروج جيوز ال شرعية نصوص يف الكفارات هذه مصارف حدد تعاىل اهلل ألن البناء مشروعات
.عنها
.184(:البقرة) (مسكنٍي طعاُم فديٌة يطيقونه الذين وعلى) :رمضان من الفطر كفارة يف تعاىل قال
أو أهليكم تطعمون ما أوسط من مساكني عشَرة إطعام فكفارته) :األميان كفارة يف شأنه جل وقال

.89( :املائدة) (حلفتم إذا أميانكم كفارة ذلك أيام ثالثة فصيام جيد مل فمن رقبة حترير أو كسوهتم
.28( :احلج) (الفقري البائس وأطعموا منها فكلوا) :احلج هدي يف سبحانه وقال
.4( :اجملادلة) (مسكينًا ستني فإطعام يستطع مل فمَن) :الظهار كفارة يف قائل من عز وقال
ماجة وابن داود أبو رواه كما فقال الفطر زكاة حكمة إىل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول وأشار
."للمساكني وطُعمة والرفَث اللغو من للصائم طهرة الفطر زكاة" :احلاكم وصححه



)85/1(

واملساكني الفقراء إىل تصل أن البد عمومًا الكفارات بل والفطر والظهار األميان فكفارات هذا وعلى
.العامة املرافق يف وضعها جيوز وال معيشتهم، مستوى ورفع االقتصادية أوضاعهم لتحسني
)85/2(

:العام للمال الشخصي االستخدام
الكتابة وأدوات والسيارة التليفون مثل شخصيًّا استخدامًا العمل جهة يف اإلمكانات استخدام حكم ما
ذلك؟ وغري

منعت وما حالل فهو به مسحت فما والقوانني، باللوائح مرهون العمل إلمكانات الشخصي االستخدام
.حرام فهو منه
.به املساس وعدم وتنميته عليه واحلفاظ صيانته املسلم على وجيب كبرية، حُرمة له العام واملال
الثمرة فأجد أهلي إىل ألنقلب إين" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب أن الصحيح يف ثبت وقد
."فألقيها صدقًة تكون أن أخشى مث آلكُلها أرفعها مث فراشي على ساقطًة
إليها حاجة أو تناوهلا يف رغبة وله فراشه، على وجيدها يسري، شيء وهي الثمرة جيد اهلل رسول فهذا
املسلمني زكاة من تكون أن خيشى حىت فمه إىل يرفعها يكاد ما ـ والسالم الصالة عليه ـ ولكنه
.يتناوهلا وال فورًا فيلقيها العامة وأمواهلم
مسلم صحيح ففي اخلاص املال حرمة من أشد العام املال حرمة جتعل الشريعة نصوص إن بل
النيب أصحاب من نفر أقبل خيرب يوم كان ملا" :قال ـ عنه اهلل رضي ـ اخلطاب بن عمر عن بسنده
شهيد، فالن :فقالوا رجل على مروا حىت شهيد وفالن شهيد، فالن :فقالوا ـ وسلم عليه اهلل صلىـ 
.عباءة أو غلَّها بردة يف النار يف رأيته إين كال :وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب فقال
.الشرعي التوزيع وتوزيعها األمر لويل تسليمها قبل الغنائم من شيئًا أخذ أنه أي
على تعاىل اهلل سيفضحه استحقاق وجه دون العام املال من وبالتايل الغنائم من شيئًا أخذ إنسان وكل
كان وما) :تعاىل قال .كبريًا أو صغريًا كان مهما عنقه على حيمله وسيأيت القيامة، يوم األشهاد رءوس
آل) .(يُظلَمون ال وهم كسبت ما نفس كل توفَّى مث القيامة يوم غَلَّ مبا يأِت يغلل ومن يغُلَّ أن لنيب
.161(:عمران
)86/1(

:تربية منهج الصوم
صالته يف واملسلم السلوك، وتُقَوِّم األخالق وتُطَهِّر العقيدَة تُصَحِّح للتربية مناهج اإلسالم يف العبادات
القدس معارج يف ويرقى والقالب، القلب بني ويربط والبدن، الروح بني جيمع وحجه وزكاته وصيامه



.األخيار املصطفني ومنازل
ملرضاته واإليثار هلل، واحلب اهلل، من واخلشية اإلخالص، على يرتكز للتربية عظيم منهج والصوم
عن باإلنسان تترفَّع عبادة وهو الغيوب، عالم إال عليها يطَّلع وال الرياء عن بعيدة عبادة فهو .سبحانه
مصاعب ومواجهة الزمان لتقلبات وتؤهِّله الطاهرة، اإلرادة ميتَلِك اإلنسان وجتعل الشهوة، مطالِب
.البصرية ونور العقل صفاء ومتنحه احلياة،
.السعادة مينح ال املادة على احلرص وإن جمتمعًا، يبنون ال املُترَفني وإن قاتل، الترف فإن

أمثاهلا، عشر احلسنة يضاعف، آدم ابن عمل كل" :وسلم عليه هلل صلى ـ اهلل رسول قول ولنتأمل
من وطعامه شهوته يدَع به، أجزى وأنا يل فإنه الصوم إال :وجل عز اهلل قال ضعف، سبعمائة إىل
ريح من اهلل عند أطيب فيه ولَخَلُوف ربه، لقاء عند وفرحة فطره، عند فرحة :فرحتان للصائم أجلى،
."املسك
كُتِب آمنوا الذين أيها يا) :تعاىل قوله يف التقوى هي الصوم غاية جعل القرآين التعبري أن واملالحَظ
.183(:البقرة) (تتقون لعلكم قبلكم من الذين على كتب كما الصياُم عليكم
.كله اخلري جِماع هي والتقوى
اهلل صلى ـ الرسول يقول ذلك ويف والفعل، الكلمة يف رشيد سلوك الصائم سلوك ألن إال ذاك وما
امرؤ إين فليقُْل قاتَلَه أو أحد سابَّه فإن يَصخَب وال يَرفُث فال أحدِكم صوِم يوُم كان إذا" :وسلم عليه
."صائم
الغاية هو للحق والوالء القيَم التزام أن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول يؤكد جامع تعبري ويف

طعامَه يدَع أن يف حاجة هلل فليس به والعمَل الزور قول يَدَع مل مَن" :فيقول للصوم القُصْوَى
."وشرابَه
."بأمجعها الطاعات يعين ذلك وترك كلها، املعاصي يعين به والعمل الزور فقول
)87/1(

جاهدين ونسعى واحتسابًا، إميانًا الصوم ونؤدي ونساءً، رجااًل مجيعًا نتناصح أن أمهية يؤكد ما وهذا
.واجملتمع الفرد لطهارة
)87/2(

:والسنة القرآن بني التقوى
فيه أُنزِل الذي رمضان شهر) :تعاىل اهلل قال رسالة، وأخلَد معجزة وأكرب حدَث بأعظم رمضان ارتبط
.185(:البقرة) .(والفرقان اهلدى من وبيِّناٍت هدًى القرآن
السورة صدر ويف للناس، هدًى اآلية هذه يف القرآن جعل تعاىل اهلل أن القرآين البيان يف واملالحَظ



ذلك .آمل) :فقال للمتقني هدى القرآن تعاىل اهلل جعل البقرة سورة وهي اآلية، هذه إليها تنتسب اليت
ال عنده تقوى ال ومَن الناس، هم املتقني فكأن 2(ـ1:البقرة) (للمتقني هدًى فيه ريب ال الكتاب
.له إنسانية
:تعاىل قوله يف كما اخلشية مبعىن فالتقوى معنًى، من أكثر عن معربًا القرآن يف التقوى لفظ جاء وقد
.281(:البقرة) .(يُظلَمُوَن ال وهم كسبْت ما نفٍس كل تُوفَّى مث اهلل إىل فيه تُرجَعُون يومًا واتقوا)

وألزمَهم املؤمننَي وعلى رسولِه على سكينتَُه اهلُل فأنزَل) :تعاىل قوله يف كما اإلميان مبعىن والتقوى
.26(:الفتح) (عليمًا شيء بكل اهلُل وكان وأهلَها هبا أحقَّ وكانوا التقوى كلمَة
اهلل رضي الذين الرِّضوان بيعة ألصحاب رفيعًا وسامًا كانت اليت التوحيد كلمة هي التقوى فكلمة
.عنهم
تقوى من فإهنا اهلل شعائَر يعظِّم ومَن ذلك) :تعاىل قوله يف كما اإلخالص مبعىن التقوى وتأيت
.شريف مقام وهو إخالصها هو القلوب وتقوى ،32(:احلج) (القلوِب
من يشاُء مَن على أمرِه من بالروِح املالئكَة يُنَزُِّل) :تعاىل قوله يف كما الطاعة مبعىن التقوى وتأيت
.2(:النحل) (فاتقوِن أنا إال إله ال أنه أنذِرُوا أن عبادِه
معَ اهلل إن) :شأنه جل فقال والعناية والرعاية احلفظ معية اإلهلية، املَعِيَّة بشرف املتقون حظي وقد
.128(:النحل) (مُحسِنُوَن هم والذين اتَّقَوْا الذين
فسعادته ..األسعد وهو اهلل، من فتكرميه األكرم وهو اهلل، فعزُّه ..األعز فهو اهلل مَعِيَّة يف كان ومَن
..13(:احلجرات) (أتقاكم اهلل عند أكرمَكم إن) :تعاىل قال .اهلل من منحة

)88/1(

بثمراهتا فينعَمُوا ظالهلا يف ويربيهم رحاهبا إىل الناس وليدفع التقوى حقيقة ليؤكد الصوم يأيت وهنا
لعلكم قبلكم من الذين على كتب كما الصيام عليكم كتب آمنوا الذين أيها يا) :املبارَكَة الطيبة
.183(:البقرة) .(تتقون
)88/2(

:رمضان يف اجلهاد
اهلل صلى ـ اهلل رسول وكان وجل، عز اهلل إىل القرُبات وأعظم العبادات قمة اهلل سبيل يف اجلهاد
احلق راية تعلو حىت واالستشهاد والتضحية والثبات اجلهاد على كثريًا أصحابه حيث ـ وسلم عليه
.وأعراضهم وأمواهلم دمائهم على الناس ويأمَن احلرُمات وتُصان
من يفتُر ال اهلل بآيات القانت القائم الصائم كمثَل اهلل سبيل يف املُجاهِد مثَل" :احلديث صحيح ويف
."اهلل سبيل يف اجملاهد يرجِع حىت صيام وال صالة



يف الكربى بدر غزوة ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول عهد على غزوتان رمضان يف وقعت وقد
.للهجرة الثامن العام يف مكة وفتح للهجرة، الثاين العام
إىل وتُحشَرُون ستُغلَبُون كفروا للذين قل) :فقتال جاريًة وسنة وعربًة آيةً بدر يوَم النصر اهلل جعل لقد
يَرَوْنَهم كافرة وأخرى اهلل سبيل يف تقاتل فئةٌ التقتا فئتني يف آيةٌ لكم كان قد .املهاُد وبئس جهنم
آل) (األبصار ألويل لعربًة ذلك يف إن يشاء مَن بنصره يؤيِّد واهلل العني رأَي مِثْلَيْهِم
..13(ـ12:عمران
الرمحن كتائب وانتشرت اإلسالمية، اخلالفة قامت وعليه النعمة، متَّت به مبينًا نصرًا مكة فتح وكان
.اآلفاق يف اهلل نور حتمل
ربك حبمد فسبِّح .أفواجًا اهلل دين يف يدخلون الناس ورأيَت .والفتح اهلل نصر جاء إذا) :تعاىل قال

.(النصر سورة) .(توابًا كان إنه واستغفره
حىت ..النصر تِلْوَ النصر فيه اهلل ويُحقِّق واجلهاد العمل إىل يدفعهم املسلمني تاريخ يف رمضان وسار
وسلم عليه اهلل صلى ـ املصطفى هلجرة وألف وثالمثائة وتسعني ثالث سنة رمضان من العاشر كان
وعبَرُوا دفاعي خط أضخم وحطَّموا النهار وضَح يف مائي عائق أكرب األبطال مصر جنود واقتحَمـ 
.صائمني مكبِّرين مهلِّلني سيناء إىل
ويفتح الدنيا، يف لنا اهلل ميكِّن اهلل دين ننصر وعندما الصادقني، للمؤمنني حليف دائمًا اهلل نصر إن
.واألرض السماء بركات من علينا

)89/1(

.عزيز لَقوي اهلل إن ينصره مَن اهلل ولينصرنَّ) :تعاىل قال احلق، ووعده احلق، وقوله احلق، هو فاهلل
عاقبة وهلل املنكر عن ونَهَوْا باملعروف وأمروا الزكاَة وآتَوُا الصالَة أقاموا األرض يف مكَّناهم إن الذين
.(األمور
.41(ـ40:احلج)

)89/2(

:لالعتكاف النفسية اآلثار
كل يف مشروعة هي اليت االعتكاف سنَّة خالل من رمضان شهر يف تتجلَّى وأنوار إشراقات للنفس
وعرفتْها ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول أحياها وقد الكرمي، الشهر خالل وتتأكد السنة، أوقات
:تعاىل قوله مثل يف قدمية عبادة االعتكاف أن إىل اجمليد القرآن أشار وقد .السابقة الرساالت

.125( :البقرة) (السجود والركَّع والعاكفني للطائفني بييَت طَهِّرا أن وإمساعيَل إبراهيَم إىل وعَهِدْنا)
ويف بالنذر، جيب وقد وقت، كل يف مؤكدة سنَّة وهو بنية، املسجد يف املُكث هو واالعتكاف



ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول كان" :قالت ـ عنها اهلل رضي ـ عائشة عن احلديث صحيح
."بعده من أزواجُه اعتكف مث وجل عز اهلل توفَّاه حىت رمضان من األواخر العشر يعتكف
يف نذرُت إين اهلل، رسول يا :قال ـ عنه اهلل رضي ـ اخلطاب بن عمر أن البخاري صحيح ويف

نذرك، أوِف :وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب له فقال احلرام، املسجد يف ليلًة أعتَكِف أن اجلاهلية
."ليلًة فاعتكف
.شوال من األُوَل العشر اعتكف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب أن وثبت
مسجد، يف إال يكون ال االعتكاف أن السكينَة اإلنسان ومينح الصدر ويشرح النفس صفاء يعمِّق ومما

الرمحة فيها وتتزنل املالئكة حتفها األرض يف اهلل بيوت فاملساجد املبارَكة، آثاره وللمسجد
نفسًا وأنقى روحًا أصفى املسلم جيعل ما والتربية العلم وجمالس والرشد اخلري معامل من وجتمع
.قلبًا وأخلص
:املسجد ختصِّص للعلماء آراء وجاءت
.مسجد كل يف االعتكاف يصح :ومالك الشافعي فقال
.فيه الراتبة اجلماعة تقام مبسجد خيتص :أمحد وقال
.كلها الصلوات فيه تُصَلَّى مبسجد خيتص :حنيفة أبو وقال
.اجلمُعة فيه تُقام الذي باجلامع خيتص :وآخرون الزهري وقال
املسجد :الثالثة باملساجد االعتكاف اختصاص ـ عنه اهلل رضي ـ اليمان بن حذيفة عن ونقلوا
.واألقصى املدينة ومسجد احلرام
)90/1(

.اآلثار هذه استشراف يف سواء على واملرأة فالرجل مُبارَكة نفسية آثارًا لالعتكاف إن
.بيتها مسجد يف املرأة اعتكاف صحَّح حنيفة أبا أن إال والنِّساء للرجال سنَّة فاالعتكاف
ـ اهلل رسول كان :قالت ـ مسلم صحيح يف كما ـ عنها اهلل رضي ـ عائشة السيدة حدثت وقد
فَضُرِب، خببائه أمر وإنه مُعْتَكَفَه، دخل مث الفجر صلى يعتَكِف أن أراد إذا ـ وسلم عليه اهلل صلى
أزواج من غريها وأمر فضُرِب، خببائها زينب فأمرت رمضان، من األواخر العشر يف االعتكاف أراد
:فقال األخبِيَة فإذا نظر الفجر اهلل رسول صلى فلما فضُرِب، خببائها ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب
من األُوَل العشر يف اعتكف حىت رمضان شهر يف االعتكاف وترك فقُوِّض خببائه فأمر تُرِدْنَ؟ آلِبِرَّ
.شوال
:يلي ما النووي اإلمام ساق الواقعة هذه فهم ويف
أذن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ كان وقد لفعلهنَّ، إنكارًا الكالم هذا اهلل رسول قال :القاضي قال

يف خملِصات غري يكنَّ أن خاف أنه :إنكاره وسبب :قال البخاري، رواه كما ذلك يف لبعضهن



جيتمع أنه مع املسجد، مالزمَتَهُنَّ فكَرِه عليهن، لغَيْرَتِه أو عليه لغَيْرَتِهِنَّ منه القرَب أردَن بل االعتكاف
فيُبْتَذَلَْن هلن يَعرِض لِمَا والدخول اخلروج إىل مُحتاجات وهنَّ واملُنافِقُون، األعراب ويَحضُره الناس
يف كأنه فصار املسجد، يف وهو املسجد يف عنده رآهن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ ألنه أو لذلك،
ومتعلقات األزواج عن التخلِّي وهو االعتكاف، مقصود من املهمُّ وذهب أزواجه، مع حبضوره مزنله
.بأبنيتهن املسجد ضيقَْن ألهنن أو ذلك، وشبيه الدنيا
وإمنا هلنَّ، أذن كان ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ ألنه النساء؛ اعتكاف لصحة دليل احلديث هذا ويف
.لعارِض ذلك بعد منعهُنَّ
منعها له فهل هلا أذِن فلو كافة، العلماء قال وبه إذنه، بغري االعتكاف من زوجته منع للرجل أن وفيه
ذلك؟ بعد
.للعلماء خالف فيه

)90/2(

:القدر ليلة حول
:القدر مفهوم
تابع الشرَف ومفهوم الرفيعة، واملكانة السامية واملزنِلة الشرَف هو ـ نَختارُه ما على ـ القدْر
.بالليلة للمراد
:ليلتان القدر ليلة أن نرى وحنن
قوله فيها ونزل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل برسول جربيل فيها التقى اليت حراء غار ليلة ـ 1
.1(:العلق سورة) (...خلق الذي ربك باسم اقرأ) :تعاىل
جربيل هو قدر ذو ملك فيها نزل قَدْر، ليلة حبق وهي الغار، ليلة أو القرآن ليلة نسميها أن وميكن
ذات ألمة آدم، ولد سيد حممد هو قَدْر ذي نيب على اجمليد، القرآن هو قدْر ذي بكتاب األمني،
.للناس أخرجت أمة خري اإلسالم، أمة هي قَدْر،
ألف يف العبادة ثواب تَعدِل فيها العبادة فجعل اإلسالم، أمة على هبا اهلل تفضَّل اليت العبادة ليلة ـ 2
الربكة ويُشِيعون السالم يلقون املالئكة فيها تتزنل عامًّا، سالمًا فكانت التكرمي مبزيد وحفَّها شهر،
.جالله جل اهلل يذكر مسلم كل على
:الليلتني بني الفرق
حممد سيدنا كان اليت الليلة فهي الغالب، الظن أو اليقني وجه على معلومة الغار ليلة أو القرآن ليلة
ورجع اقرأ، :له وقال جربيل وضمه الوحي فجَأَه حىت حراء غار يف متحنثًا ـ وسلم عليه اهلل صلىـ 

..زملوين ..زملوين :هلا يقول خدجية، السيدة زوجه إىل الرسول
دائمًا الشعور بؤرة يف جيعلها ما والتارخيية واالجتماعية النفسية واآلثار املالبسات من هلا ليلة فهي



.خفاؤها أو نسياهنا يُعقَل وال
مليالد واألربعني احلادية السنة يف رمضان شهر من عشر السابع ليلة هي احملقِّقني عند الليلة وهذه

املائة بعد العاشر للعام أغسطس شهر من السادس املوافق ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ املصطفى
.السالم عليه املسيح مليالد السادسة
.تدور وال تنتقل وال تتبدل ال تارخيية ليلة فهي
الثواب، مبزيد وخصَّها ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ حممد أمة هبا اهلل كافأ ليلة فهي العبادة ليلة أما
.العلماء بني اخلالف حوهلا دار اليت وهي وتَحَرِّيها، بالتماسها اآلثار جاءت اليت وهي

)91/1(

:الليلتني بني الفرق دالئل
:منها روايات، الزنول أسباب يف جاء ـ 1
قبله الناس أعمار أُرَِي ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن بلغين" :املوطأ يف مالك اإلمام قول
طول يف غريُهم بلغ الذي مثَل العمل من يبلغوا ال أن أمتِه أعمار تقاصَر فكأنه ذلك من اهلل شاء ما أو
."شهر ألف من خري القدِر ليلَة اهلل فأعطاه العمر
من رجاًل ذكر ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن :جماهد عن والواحدي حامت أيب ابن وأخرج
أنزلناه إنا) :اهلل فأنزل ذلك من املسلمون فعَجِب شهر ألف اهلل سبيل يف السالح لبس إسرائيل بين
لبس اليت أي .3(ـ1:القدر) (شهر ألف من خري القدر ليلة .القدر ليلة ما أدراك وما .القدر ليلة يف
.اهلل سبيل يف فيها السالح الرجل ذلك
.الغار ليلة بعد حدث الحق وعطاء إهلية منحة العبادة ليلة أن على الزنول سبب فدل
.الغار ليلة يف وليس العبادة ليلة يف كلها القدْر ليلة شأن يف الواردة النبوية األحاديث إن ـ 2
."رمضان من األواخر العشر من الوِتْر يف القدْر ليلَة تَحَرَّوْا" :البخاري صحيح ففي
."األواخر العشر يف فالتمسوها أُنْسِيتُها مث الليلة هذه رأيُت وقد"
."األواخر السبع يف فلْيَتَحَرَّها مُتَحَرِّيها كان مَن"
مث األوسط العَشْر اعتكفُت مث الليلة هذه فيها ألتمس األوَّل العَشْر اعتكفت إين" :مسلم صحيح ويف
."معه الناس فاعتكف فليعتكف، يعتكف أن منكم أحب فمَن األواخر، العشر يف إهنا :يل فقيل أوتيُت
يُعقَل وإمنا كانت، مىت ملعرفة حماولًة وليس الغار، ليلة عن حبثًا ليس واالعتكاف وااللتماس فالتحري
.العبادة ليلة هي تعاىل، اهلل أخفاها جديدة لليلة واالعتكاف وااللتماس التحرِّي
.اإلسالم يف السابقني من معه آمَن ومَن بيته أهل يسأل أن والقرآن الغار ليلة ملعرفة السبيل فإن
العشر من الوتر يف القدر ليلة تَحَرِّي" :بعنوان بابًا الصوم كتاب يف صحيحه يف البخاري ساق ـ 3

."األواخر
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مث رمضان يف منحصرة القدر ليلة كون رُجْحان إىل إشارة الترمجة هذه يف :حجر ابن شارحه وقال
األخبار جمموع عليه يدل الذي هو وهذا بعينها، ليلة يف ال أوتاره، يف مث منه، األخري العَشر يف

."الناس لتالحي القدر ليلة معرفة رفع" :بعنوان آخر بابًا البخاري ساق مث .فيها الواردة
فتالحَى القدر بليلة ليخربَنا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب خرج" :الشريف باحلديث واستدل
تكون أن وعسى فرُفِعَتْ، وفالن فالن فتالحى القَدْر بليلة ألخربَكم خرجُت :فقال املسلمني من رجالن
."واخلامسة والسابعة التاسعة يف فالتمسوها لكم خريًا
بوقت حمدَّدة بعينها، ليلة الغار ليلة فإن العبادة، ليلة وبني والقرآن، الغار ليلة بني الفرق يؤكد فهذا
.يُرفَع فال بزمن ارتبط حدث ألنه يَحُول؛ وال يزول ال خاص
شغله لصارف نَسِيَها استيقظ فإذا منامية برؤيا الرسول يعلمها وقد ختفى، قد اليت فهي العبادة ليلة أما
.احلديث يف املذكورين اخلصمني بني الشِّجار من حدث كما
.القدر ليلة يف رأيًا أربعني من أكثر للعلماء أن البخاري لصحيح شرحه يف حجر ابن اإلمام ذكر ـ 4
من ليلة من وما لياليه، مجع يف ممكنة برمضان خمتصة أهنا ومنها السنة، مجيع يف ممكنة أهنا منها
.تُعلَم ال أهنا إىل العريب ابن وذهب العلماء، بعض هبا وقال إال رمضان ليايل
على اعتمادًا وعشرين سبع ليلة أهنا عباس ابن إىل فنسب شرعًا، صحيح غري مدخاًل املسألة ودخلت
من وليس التفسري، مُلَح مِن ذلك إن :وقيل العشرين، بعد كلمة سابع القدر سورة يف "هي" كلمة أن
.العلم يَقني
أهنا مع كلمة ،"إنَّا" عد لقد اللغة، حيث من خطأ إنه مث شرعًا به يعتد دلياًل ليس هذا إن :وأقول
ضمري والفاعل .أنزل :املاضي الفعل :كلمات ثالث أهنا مع كلمة أنزلناه وعدَّ والضمري، إن :كلمتان
.الغائب ضمري واملفعول املتكلم،
معرفة عن تبحث كانت اآلراء من الكثرة وهذه القدر، ليلة حول هنا العلماء خالف هل :أتساءل مث
!القرآن؟ ليلة وحتديد الغار ليلة
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اخلالف أن هو حديثًا وال قدميًا الباحثون إليه يتنبه مل الذي وإن بذلك، يقول العلماء من أحدًا أظن ال
.اإلسالم أمة على هبا اهلل امنتَّ اليت العبادة ليلة حول خالف هو إمنا القدر ليلة حول
األسباب من هلا واجتمع تُنسَى، ال مبواقف وارتبطت عظيم حدَث فيها وقع فقد والغار القرآن ليلة أما
.دائمًا والتذكر احلفظ حملَّ جيعلها ما

:العبادة ليلة إخفاء حكمة



واتصال اهلل، حلدود واملراقبة اليقظة دوام إىل املسلم يُحَفِّز ما ودوَراهنا العبادة ليلة إخفاء يف لعل
.األعلى باملأل القلب
كله، اليوم الدعاء ليعُمَّ اجلمعة يوم يف اإلجابة ساعة فأخفى حلكمة، أشياء يف أشياء اهلل أخفى وقد
بالتوبة كلها احلياة لتعمُر املوت حلظة وأخفى كلها، لتؤدى الصلوات يف الوُسطَى الصالة وأخفى
حتقيق، وراءه ليس تدقيق فهذا القدر، ليلة وحتديد مبعرفة مكلَّفني فلسنا وهكذا .الصاحل والعمل
.فائدة إىل يؤدي ال وجهد يقني، إىل يصل ال وحبث
:العبادة ليلة عالمات
تطلع الشمس أن مسلم صحيح يف منها متضي، أن بعد إال تظهر ال أكثرُها عالمات القدر لليلة ورد
.هلا شعاَع ال صبيحتها يف
كثريًا عليه نُعَوِّل ال وهذا ..املالئكة من خطابًا أو سالمًا يسمع املسلم أن أو معينة أنوارًا هلا إن :وقيل
.يشاء مَن برمحته خيتص واهلل والنقاء، والطهر باالستقامة والعربة
:القدر ليلة إحياء
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل برسول اقتداًء والتماسها القدر ليلة بتحري شرعا مُطالَب املسلم
الليل وقيام القرآن وتالوة اخلمس، الصلوات يف اجلماعة على واحملافظة باالعتكاف ذلك ويكون
.واآلخرة الدنيا خبريَي تعاىل اهلل إىل واالبتهال االستغفار وكثرة
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:القدر سورة تفسري
وهنا ..والطاعة العبادة وليلة والغار القدر ليلة :مها للقدر، ليلتني هناك أن إىل سابق مقال يف انتهينا
الشريف؟ املصحف ترتيب يف والتسعون السابعة السورة وهي القدر، سورة نفهم كيف :تساؤل يرد
الكرمية؟ السورة هذه تتحدث الليلتني أي وعن
يف البيضاوي اإلمام ذكر لقد مدَنية؟ أو مكية القدْر سورة هل :وهو آخر، سؤالًا نطرَح بدورنا وحنن
:قيل أنه البيضاوي تفسري على حاشيته يف "زادَْه" الشيخ وساق فيها، خمتَلَف القدْر سورة أن تفسريه
"واملنسوخ الناسخ" :كتابه يف "اهلل هبة" الشيخ يذكر ومل باملدينة، نزلت سورة أول القَدْر سورة إن
تعاىل اهلل بتوفيق ـ نستطيع فنحن هذا وعلى ..منسوخ وال ناسخ فيه وليس مدنية القدْر سورة أن إال
:اجتاهني أحد على القدر سورة نفسر أنـ 
:األول االجتاه
مل النبوية السنة وأن املكي، العهد يف يُفرَض مل الصوم أن وأدركنا مكية القدر سورة أن سلمنا لو

لليلة خالصًة تكون املكية القدر سورة فإن العهد ذلك يف وتَحَرِّيها القدر ليلة التماس عن تتحدث
يف أنزلناه إنَّا) :تعاىل بقوله الكرمية السورة وتبدأ ..والطاعة العبادة بليلة هلا عالقة وال والغار، القرآن



.(القَدِْر ليلة
عليه اهلل صلى ـ حممدًا سيدنا الوحُي فجَأ عندما العظيمة الليلة هذه يف بدأ العظيم القرآن أن مبعىن
اقرأ) :له قال مث مرة من أكثر األمني الصادق بضم األمني جربيل وقام حراء غار يف وهو ـ وسلم
ما اإلنسان علم .بالقلم علَّم الذي .األكرم وربك اقرأ .علق من اإلنسان خلق .خلَق الذي ربك باسم
.(يعلم مل
صلى ـ حممد سيدنا قلب على نزوله بدء قبل واحدًة مجلًة تزنُّلَيْن للقرآن أن العلماء بعض ذكر وقد
:وسلم عليه اهلل
(حمفوظ لوح يف .جميد قرآن هو بل) :تعاىل بقوله واستدلوا احملفوظ، اللوح إىل التزنل :األول
.22( ـ 21 :الربوج)
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رضي ـ عباس ابن على موقوفة بأحاديث واستدلوا الدنيا، السماء يف العزة بيت إىل التزنُّل :الثاين
جربيل فجعل الدنيا السماء من العزة بيت يف فوُضِع الذِّكْر من القرآُن فُصِل" :قوله منها ـ عنهما اهلل
.وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب على به يزنل
تعاىل اهلل علمه ما سائر شأن ذلك يف وشأنه وحده، القرآن خيص ال األول التزنل فإن احلق ويف
يف وال األرض يف مصيبة من أصاب ما) :الكرمية اآلية إليه وأشارت احملفوظ، اللوح يف وسجَّله
.22( :احلديد) (يسري اهلل على ذلك إن نربأها أن قبل من كتاب يف إال أنفسكم
أكرب وال ذلك من أصغر يف وال األرض يف وال السماوات يف ذرة مثقال عنه يعزُب ال) :األخرى واآلية
.3( :سبأ) (مبني كتاب يف إال
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول إىل مرفوع حديث فيه فليس العزة بيت إىل الثاين التزنل أما

.املوقوفات هذه مثل فيها يكفي ال الغيب وحقائق
من خري هي الوحي إشرافات أوىل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول فيها تلقَّى اليت الليلة وهذه
منهج فيها وتزنَّل اإلسالم، نور فيها بدأ ليلًة فإن والتفخيم، التكثري به مُراد العدد وهذا شهر، ألف
ليلة لَهِي النور إىل الظلمات من خترجهم العاملني إىل رسالة حممد سيدنا فيها وحتمل املُثلَى، احلياة
.بأسرها الدنيا من خري الشأن عظيمة
الصورة الستحضار املاضي من بداًل املضارع بالفعل تعبري (فيها والروح املالئكة تَنَزَّل) :تعاىل وقوله

ليلة يف جتلت اليت القرآين بالوحي األمني جربيل نزل حيث الغار، ليلة يف جتلَّت اليت الروحانية
املزنَّل الوحي حترس املالئكة من بكوكبة مصحوبًا القرآين بالوحي األمني جربيل نزل حيث الغار،
عالُِم) :تعاىل اهلل قال كما إبليس، تلبيس من مصونًا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب إىل يَصِل حىت
.رصدًا خلفه ومن يديه بني من يسلك فإنه رسول من ارتضى مَن إال .أحدًا غيبه على يُظهُر فال الغيِب



.28( ـ 26 :اجلن) (عددًا شيء كل وأحصى لديهم مبا وأحاط رهبم رساالت أبلغوا قد أن ليعلم
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اجملتمع ويصون باإلنسان يرقى شيء كل تفصيل العظيم القرآن أن يعين (أمر كل من) :تعاىل وقوله
.احلضارة ويؤسس
والرسول الوحي ملك بني الفريد اللقاء هذا أن يؤكد (الفجر مطلع حىت هي سالم) :تعاىل وقوله

ويعمُق أثرها يستمر ليلة وهي واإلسالم، السالم ليلة يف وقع مبارَك لقاء هو الغار ليلة يف املصطفى
.الفجر عليه يطلع ما على الدين هذا ويطلع اآلفاق، اهلل نور يَعُمَّ حىت واألحياء احلياة يف تأثريها
:الثاين االجتاه
املروي الزنول سبب ألن نرجحه؛ والذي األقوى وهو مدنية، القدْر سورة أن على يقوم االجتاه هذا

اهلل رسول إن :يقول العلم أهل من به يثق مَن مسع أنه املوطأ يف مالك اإلمام ذكره ما وهو يؤكده،
أن أمته أعمار تقاصر فكأنه ذلك، من اهلل شاء ما أو قبله الناس أعمار أُرِي ـ وسلم عليه اهلل صلىـ 
."شهر ألف من خريًا القدر ليلة اهلل فأعطاه العمر، طول يف غريُهم بلغ الذي مثل العمل من يبلغوا ال
تنبيهًا السورة هذه فتكون املدين العهد يف كان إمنا القدر لليلة والتحري رمضان وقيام الصيام إن مث
العمل ثواب فيها يتضاعف القدر عظيمة ليلًة تعاىل اهلل منحها لقد اإلسالم، ألمة تعاىل اهلل عطية على
.وسناؤها الليلة هذه نور الناس ويعم عباده، على اهلل فضل ويكثر
نزل فهو نفسها، القدر سورة يف املزنل القرآين النص إىل يعود (أنزلناه) قوله يف املنصوب والضمري
سورة) :النور سورة مُفتَتَح يف جاء ما غرار على والطاعة العبادة ليلة هي اليت القدر ليلة شأن يف

.(تذكرون لعلكم بيناٍت آياٍت فيها وأنزلنا وفرضناها أنزلناها
.اجمليد القرآن سور كل وليس نفسُها النور سورة هي اهلل أنزهلا اليت بالسورة فاملراد
أي شهر، ألف من والعبادة الطاعة ثواب يف خري هي اإلسالم ألمة تعاىل اهلل من املمنوحة الليلة وهذه
.املباركة الليلة تلك من احلياة هذه خلت إذا كلها احلياة من خري
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العِلْم جمالس يلتمسون اهلل، أرض يف ينتشرون األمني، جربيل يتقدمهم هذه ليلة يف املالئكة وتتزنل
سبحانه املوىل إىل وضراعة اهلل من خشية يف قاعد أو قائم عبد كل على يُسلِّمون والدعاء، والذِّكْر
.وتعاىل
املؤمنون، يراها عالمة الليلة لتلك يكون وقد ..الليلة تلك فجر مطلع حىت اإلهلية املنحة هذه وتظل
الكرمي الرسول أخرب الذي العام ويف هلا، شعاع ال يومئذ تطلع الشمس أن مسلم صحيح يف جاء وقد

يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ وسجوده املطر نزول عالمتها من أن ذكر األواخر العشر يف بالتماسها



بأنوارها املالئكة تتراءى أن مانع وال .ذلك وحتقق النبوي، املسجد أرض يف املطر لكثرة وطنٍِي ماء
.السجود والركَّع القائمني لبعض
يشترط ال وأنه الزم، غري ذلك مجيع أن اختار الطربي اإلمام أن الباري فتح يف حجر ابن اإلمام وحكى
.مساعه وال شيء رؤية حلصوهلا
:ليلتان القدر ليلة أن فنؤكد ونعود
هو عظيم حبدث ارتبطت وقد أحد، يتحرَّاها وال تُلتَمس وال متكررة غري ليلة وهي والغار القرآن ليلة
.اجمليد القرآن نزول بَدْء
الطائعني، على اهلل ثواب فيها يتضاعف رمضان شهر يف عام كل تتكرر ليلة وهي والطاعة العبادة ليلة
.السابق املقال يف فصلناه ما حنو على ..ليلها وإحياء بالتماسها مُطالَبون وحنن
.التوفيق ويل واهلل
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:لألعياد الروحي البعد
رمضان، شهر بصيام يرتبط الفطر فعيد جليلة، وعبادات مشهودة مبواقف اإلسالم يف األعياد ارتبطت
صالة على املسلمون فيه يلتقي العيد يشبه أسبوعي يوم وهناك احلج، مبناسك يرتبط األضحى وعيد
ـ اهلل رسول قَدِم :قال أنس عن صحيح بإسناد والنسائي داود أبو أخرج وقد اجلمعة، يوم هو جامعة
يوم :منهما خريًا هبما اهلل أبدلكم قد :فقال فيهما يلعبون يومان وهلم املدينة ـ وسلم عليه اهلل صلى
.الفطر ويوم األضحى
ويكون العميق الروحي البُعد فيها ويتحقَّق قُدْسية بأجماد ويربطوهنا باألعياد املسلمون يتسامى وهكذا
املباركة آثارها ويستشعرون حتقيقها يف يشاركون مجيعًا الناس جيعل ما والشمول العموم من هلا

.العيد وجتدَّد الزمن دار كلما أحداثها ويعيشون
بالعيد له مسلم كل بل وزُعَماء، لكُبَراء خاصة مواقف أو مَضَْت ذكريات اإلسالم يف األعياد فليست
.احلياة مدى على متجدِّدة ودوافع صلة

يدخل أن إىل العيد ليلة من وأطفااًل ونساء رجااًل املسلمني كل من بالتكبري اإلسالم يف العيد وخيتص
يف تعاىل بقوله اإلشارة وإليه وغريها، واألسواق واملنازل املساجد ذلك يف وسواء الصالة، يف اإلمام
.185(:البقرة) (هداكم ما على اهلل ولتكربوا العدَة ولتُكملوا) :الصيام آيات
..37(:احلج) (هداكم ما على اهلل لتُكَبِّروا لكم سخَّرها كذلك) :احلج آيات يف شأنه جل وبقوله
اليوم عصر إىل الفرائض الصلوات عَقِب تستمر األضحى عيد تكبريات أن إىل الفقهاء بعض وذهب
.التشريق أيام من الثالث
من العيد لصالة يذهب أن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول هَدْي من كان التكبري هذا وألمهية



املسلم نفس يف ويعمق املسلمني تكبريات الكون جنَبات بني تتردَّد حىت آخر من ويرجع طريق
.سلطانه وجالل املوىل بعظَمَة الشعور
األسرية احلياة وحيفظ النفسية والصحة الطمأنينة يهب الذي الروحي البعد املسلم مينح ذلك كل

.واالجتماعية
)93/1(

:النفسية الصحة يف العيد صالة أثر
العيد، صالة حضور يف مجيعًا املسلمون يشارك أن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول هدي من
.شرعي لعُذْر الصالة البعض يؤِد مل ولو حىت
خنرجهن أن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أمرنا :فتقول الصحيح يف كما عطية أم وتُحَدِّثنا
اخلري ويشهدَْن الصالَة فيعتزلن احلُيَّض فأما اخلُدور، وذوات واحلُيَّض العواتق :واألضحى الفطر يف

.املسلمني ودعوَة
.املتزوجات السيدات هن :اخلدور وذوات تتزوج، مل اليت الفتاة وهي عاتق، مجع :والعواتق
مع شهدت :مسلم صحيح يف كما فيقول الكرمي الرسول مع العيد صالة اهلل عبد بن جابر لنا ويصف
قام مث إقامة، وال أذان بغري اخلطبة قبل بالصالة فبدأ العيد يوم ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول
النساء أتى حىت مضى مث وذكَّرهم، الناس ووعظ طاعته، على وحث اهلل بتقوى فأمر بالل على متوكئًا
سفعاء النساء واسطة من امرأة فقامت جهنم، حطب أكثركنَّ فإن تصدقَْن :فقال وذكَّرهن فوعظهُنَّ
من يتصدقَْن فجعلن العَشري، وتَكُفرَن الشَّكاَة تُكثِرن ألنكنَّ :قال اهلل؟ رسول يا لِمَ :فقالت اخلدين
.وخوامتهنَّ أقراطهنَّ من بالل ثوب يف يُلقني حُلِيهن
وجتعله جنسه بين مع التعامل يف النفسي اهلدوء املسلم متنح العيد لصالة اجلماعية الصورة إن

والتناصح، والتعاون التعارُف على حتمله واليت اإلنسان، ببين جتمعه اليت املقدَّسة الرابطة يستشعر
.وللخري باخلري تفاعاًل جمتمعه مع املسلم فيتفاعل
على الفتاة جيعل املباركة الطيبة املناسبة هذه يف املتزوجات غري الفتيات وهن العواتق خروج إن مث
مشبوه، لغرض وال للفتنة مثرية وال عاصيًة وال سافرًة وال متربِّجًة خترج مل ألهنا ونقاء؛ وتقوى ورع
غِبْطة يف ونساءنا بناتنا جيعل الذي األمر الروحي، للصفاء وطلبًا وجل عز هلل مرضاًة خرجت وإمنا
.عِرْض وطهارة سلوك واستقامة روحية
)94/1(

ومطالعة األسري، للتعارف فرصة ـ النبيلة الغاية وهلذه الكرمي الوضع هبذا الفتاة خروج يف ولعل
.وأمانته وكلمته اهلل باسم الزواج أجل من الشريف العفاف يف النفس رغبات



وتتم العيد مصلَّى يف أو املسجد هي مقدسة بقعة يف تَتِمُّ إمنا اللقاءات وهذه التجمعات هذه إن مث
إىل يوجههما اللتني خطبتيه يف العيد خطيب يؤديها اليت املخلِصة، والنصيحة اخلري كلمة إطار يف

.احلاشد التجمع هذا يف واملسلمات املسلمني مجاهري
ألداء والغبطة بالفرح مليء والزمان االستماع حبُسْن يُغرِي واملكان احلق لقبول مهيأة فالنفوس
لقاء عند وفرحة فطره عند فرحة :فرحتان للصائم :والسالم الصالة عليه ـ قال وقد الصيام، فريضة
اهلل لقاء عند والفرحة عليها واإلعانة الفريضة هذه ألداء التوفيق فرحة هي الفطر عند فالفرحة ربه،
مسعْت أذن وال رأْت عني ال مما الصائمني عباده على به تعاىل اهلل يتفضل الذي الثواب لكثرة تعاىل
.بشر قلب على خطَر وال

الضارع بالدعاء املؤمنة النفس خلجات عن معربًة األلسنة تنطلق العميقة الرُّوحية األجواء هذه ووسط
.واآلخرة الدنيا خبريي وجل عز اهلل إىل

كل على انتصار املؤمنة النفس عند هو بل النفوس، به حتيا الذي األمل من لون هو والدعاء
تنفَد ال الذي املتعال الكبري اهلل وهو شيء، كل ملَكُوت بيده مَن إىل والتجاء املادِّية، املعوِّقات
.السماء يف وال األرض يف شيء يُعجزه وال خزائنه
وليؤمنوا يل فليستجيبوا دعان إذا الداِع دعوة أجيب قريب فإين عين عبادي سألك وإذا) :تعاىل قال
.186( :البقرة) (يرشدون لعلهم يب

)94/2(

:املريض صيام
نصيحة رغم الصيام على تُصر ذلك ومع الكليتني يف مُزمِن والتهاب الدم ضغط بارتفاع مُصابَة زوجته
ذلك؟ يف الدين رأي فما ..بالفطر هلا األطباء
قال ..اإلنسان بوُسْع مرتَبِطة اإلهلية والتكاليف اإلنسان مبصلحة منوط اهلل وشرع يسر، اهلل دين
:الصحيح يف كما والسالم الصالة عليه وقال 286( :البقرة) (..وسعها إال نفسًا اهلل يكلف ال) :تعاىل
."استطعتم ما منه فأتوا به أمرتُكم وما فاجتنبوه عنه هنيتكم ما"

البقرة سورة من الصيام آيات قرأنا ولو هبم، والعنَت الناس على العسر الصوم حكمة من وليس
(العسر بكم يريد وال اليسَر بكم اهلل يريُد) :تعاىل قال متامًا، جليًّا واضحًا املعىن هذا لوجدنا
.185(:البقرة)

إىل وتصل صيامها أثناء تعاين ألهنا بالفطر؛ الثقة املسلم الطبيب نصحها قد السيدة هذه أن وطاملا
وبضرورة الصيام، عن بالتخلِّي السيدة هذه ننصح فإننا خطابه يف السائل ذكر كما الغيبوبة درجة
.195(:البقرة) (التهلكة إىل بأيديكم تلقوا وال) :اآلية هذه طائلة حتت تقع ال حىت الفطر
:أمرين أحد وأمامها



.أيام من فاهتا عما قضاء الشفاء عند فلتَصُم التايل، رمضان حلول قبل شفاؤها يُرجَى كان إن
البلد قوت غالب من قدح نصف وهي مِسكني طعام فدية خترج أن فعليها هلا مالزمًا املرض كان وإن
نيتها ثواب فلها عمله، من أبلغ املؤمن نية أن الفاضلة السيدة ولتعلم نقدًا، ذلك قيمة أو يوم، كل عن
.بالشفاء هلا اهلل وندعو
)95/1(

:الصوم يف الوِصال
يعين فماذا يقصدون، ما أفهم ومل الصوم، يف الوصال عن يتحدثون الشباب من مجاعة مسعت
حكمه؟ وما الصوم؟ يف الوصال
هدي وكان ليلًا، الفطر وأباح الشمس، غروب إىل الفجر طلوع من هنارًا الصوم تعاىل اهلل شرع
للصائم، عونًا ذلك ليكون السحور، وتأخري الفطر تعجيل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول
األرض يف وضربًا للرزق كسبًا احلياة مسرية تتواصَل وحىت بنشاط، الصوم عبادة أداء على له وأقوى
.اهلل لفضل وابتغاء
.بينهما وشرب أكل غري من فأكثر يومني صوم مبعىن الوِصال عن الشرعي النهي كان هنا ومن
اهلل رضي ـ الصحابة به فاقتدى صيامه بعض يف واصَل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول ولكن
على ويشق به االلتزام يصعب مقام ألنه الوصال؛ يف به االقتداء عن الكرمي املصطفى فنهاهم ـ عنهم
.هبم رحيمًا بأمته رفيقًا اهلل رسول وكان الناس،
هنى ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب أن ـ عنه اهلل رضي ـ عمر ابن عن احلديث صحيح يف فجاء
وأيكم" :رواية ويف وأُسْقَى، أُطعَم إين كهيئتكم، لسُت إين :قال تواصل، إنك :قالوا الوِصال عن
."ويسقيين ريب يُطعمين أبيت إين مثلي،
ظاهره على وليس الشارب، الطاعم كقوة الوِصال على ومَقدِرة قوة له جيعل تعاىل اهلل أن واملعىن
املسلمون يتراجع مل وملا .مواصلًا كان ما وإال ويشرب يأكل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ أنه من
ينتهوا أن أبَوْا فلما" :احلديث صحيح ففي ..عمَلِية بتجربة ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول هناهم
حني هلم كاملُنَكِّل لزدتُكم اهلالل تأخر لو :فقال اهلالل رأوا مث يومًا مث يومًا هبم واصَل الوِصال، عن
."ينتهوا أن أبَوْا

رمضان صوم وانتهى اهلالل ظهر مث الشهر آخر يف يومني هبم واصَل الكرمي الرسول أن واملعىن
العبادة من امللَل وهي الوِصال على املترتِّبة املَفسدََة عمليًّا هلم يثبت أن أراد أنه املصطفى فأخربهم
.االجتماعية والواجبات الشرعية املأمورات بعض يف للتقصري والتعرُّض
)96/1(



وخري .امللَل يعقبه إرهاق غري ومن املستطاع حدود ويف اإلنسان وسع قَدْر على تكون إمنا فالعبادة
.قلَّ وإن أدوَمُها األعمال
)96/2(

:الغروب قبل اإلفطار
يكن ومل أجنبية، إذاعة من أنه علمت مث اإلفطار طعام فتناولت اإلذاعة من املغرب أذان مسعت
الدين؟ رأي فما القاهرة يف حان قد الوقت
اهلل قال الشمس، غروب إىل الفجر طلوع من التعبُّد بنية املُفطِرات عن باإلمساك الصوم يتحقق
من األبيض اخليط لكم يتبني حىت واشربوا وكُلوا لكم اهلل كتب ما وابتغوا باشروهنَّ فاآلَن) :تعاىل
.187( :البقرة) (الليل إىل الصيام أمتوا مث الفجر من األسود اخليط
اهلل صلى ـ اهلل رسول قال :قال ـ عنه اهلل رضي ـ اخلطاب بن عمر عن احلديث صحيح ويف
."الصائم أفطر فقد الشمس وغابت النهار وأدبر الليل أقبل إذا" :وسلم عليه
أن ظانًّا أفطر فمن عبادته تصح حىت غالبًا ظنًّا أو يقينًا النهار طريف معرفة يتحرى أن املسلم وعلى
آخر يوم يقضي أن عليه وجب ذلك خالف له ظهر مث حتقَّق قد الشمس غروب وأن انقضى قد النهار
.رمضان شهر بعد عنه عِوَضًا
مث فأفطر للقاهرة احمللي التوقيت أذان وحَسِبه اإلذاعة، من للمغرب أذانًا مسع الذي الكرمي فالسائل
يوم قضاء وعليه الشمس غروب قبل مفطرًا تناول ألنه صومُه؛ فسَد فقد أخرى لدولة أذان أنه علِم
.عليه إمث وال آخر،
أن عليه وجب هنارًا وقع سحوره وأن الفجر طلُوع له تبيَّن مث الليل بقاء ظانًّا تسحَّر من فإن كذلك
لشهر ألن يومه بقية املُفطِرات عن ممتنعًا يظل أن وعليه رمضان من يومه صوم لفساد آخر يومًا يقضي
.انتهاكُها جيوز فال خاصة حرمة رمضان
عليه قضاء وال صحيح صومه فإن رمضان هنار يف ناسيًا شَرِب أو أكل الذي الناسي خبالف كله وهذا
فإمنا صومه فليُتِمَّ شَرِب أو فأكل صائم وهو نَسِي مَن" :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول لقول
."وسقاه اهلل أطعمه
)97/1(

:العيد يوم صوم
العيد؟ يوم صوم جيوز هل

وعيد رمضان، شهر يف الصيام فريضة ويعقُب شوال، شهر أيام أول وهو الفطر عيد :عِيدان للمسلمني
.احلجة ذي من العاشر وهو األضحى



انصرف مث فصلى العيد يوم جاء ـ عنه اهلل رضي ـ اخلطاب بن عمر أن مسلم صحيح يف جاء وقد
يوم صيامهما، عن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول هنى يومان هذيِن إن :فقال الناس فخطب
."نُسُكِكم من فيه تأكلون يوم واآلخر صياكم، من فطرِكم
وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول كان وهلذا الفريضة، انقضاء ليناسب الفطر عيد يوم صيام فيحرم
.الصوم أثر ليقطع خيرج أن قبل مترات أكل الفطر عيد لصالة خرج إذاـ 
وهلذا ويتصدقوا الناس يأكل أن فناسب األضحية وهو نسكًا فيه ألن النحر؛ يوم صيام حيرُم كذلك
مالك بن كعب عن مسلم صحيح يف وجاء بعده، الثالثة التشريق أيام إىل النحر يوم من التحرمي امتدَّ
يدخل ال أنه فنادَى التشريق أياَم احلدثان بن وأوس بعثه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن
."..وشرب أكل أيام مىن وأيام مؤمن، إال اجلنة
يطُول حىت لتقديدها الشمس يف اللحم ينشرون كانا الناس ألن التشريق؛ بأيام األيام هذه ومسيت
.هبا االنتفاع
عن النهي ورد وطاملا العبادات يف خيترع أن لإلنسان وليس شرع مبا يكون تعاىل اهلل إىل والتقرب
القرب فأبواب وجل عز اهلل إىل يتقرب أن أراد ومَن الصيام، عن االمتناع فيلزم العيدين يومي الصيام
.ذلك وغري وصدقة وصالة قرآن وقراءة ذكر من كثرية
حتميدة وبكل صدقة، تكبرية وبكل صدقة، تسبيحة بكل إن" :والسالم الصالة عليه ـ قال وقد
صدقة، أحدكم بُضْع ويف صدقة، منكر عن وهني صدقة، باملعروف وأمر صدقة، هتليلة وكل صدقة،
أكان حرام، يف وضعها لو أرأيتم :قال أجر؟ فيها له ويكون شهوته أحدنا أيأيت اهلل، رسول يا :قال
."أجر له كان احلالل يف وضعها إذا فكذلك وزر؟ عليه

)98/1(

:السحور بركة
؟"بركة السحور يف فإن تسحَّروا" :الشريف احلديث إليها أشار اليت السحور بركة هي ما

ـ والسَّحور السحر، وقت يف الطعام وهتيئة واحلركة اإلعداد أي للفعل اسم ـ بالضم ـ السُّحور
.الوقت هذا يف ذاته املأكول الطعام ـ بالفتح
ـ اهلل رسول قال :قال ـ عنه اهلل رضي ـ أنس عن صحيحه يف مسلم رواه الشريف واحلديث
يكون الضم رواية فعلى "بالروايتني ويُقرَأ بركة، السحور يف فإن تسحَّروا" :وسلم عليه اهلل صلى
على تعاىل اهلل رمحة فيه تتجلى بركة وقت الفجر، طلوع قبل يقع ما وهو السحر وقت أن املعىن
:تعاىل قال ..واالستغفار والدعاء والصالة بالذكر النفحات هذه لقبول متهيئًا املسلم ويكون عباده
.18(:الذاريات سورة) (يستغفرون هم وباألسحار)

على يُساعده الليل من الوقت هذا يف املسلم يتناوله الذي الطعام أن املعىن يكون الفتح رواية وعلى



.له أقوى ذلك فيكون والعطش باجلوع شعوره فيَقِلُّ صيامه يوم خالل النشاط
فكُلوا بليل يؤذن بالاًل إن" :الصحيح يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قول جاء هنا ومن

."مكتوم أم ابن تأذِين تسمعوا حىت واشربوا
فإذا الوقت، قرب إىل الفجر طلوع قبل الناس يُنَبِّه بالل أحدمها :مؤذنان اهلل رسول عهد على فكان
.بينهما ومييِّزون الصوتني يعرفون الناس وكان مكتوم، أم ابن أذن الوقت جاء
."هذا ويرقى هذا يزنل أن إال بينهما يكن ومل" :الروايات بعض يف وجاء
."واشربوا فكلوا" :اهلل رسول قول صح ما وإال زمين فرق بينهما يكن مل أنه النص هذا يعين وال
يف الفجر طلوع يراقب يظل مث الفجر قبل يؤذن كان ـ عنه اهلل رضي ـ باللًا أن املراد ولكن
ويَشرَع يرقى مث بالطهارة فيتأهَّب ـ عنه اهلل رضي ـ مكتوم أم ابن فيُخرب فيزنل يَحني حىت موضعه
.الفجر طلوع أول مع األذان يف
الكتاب أهل وصيام صيامنا بني ما فضل" :وسلم عليه اهلل صلى ـ قوله السحور فضل يف جاء وقد
."السحر أكلة

)99/1(

مع تسحَّرنا :قال ـ عنه اهلل رضي ـ ثابت بن زيد فعن شرعًا، إليه مندوب السحر طعام وتأخري
:قال بينهما، ما قَدْر كان كم" :قلت الصالة، إىل قمنا مث ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول
."آيةً مخسني
)99/2(

:رمضان يف املرأة مكياج
رمضان؟ هنار يف للمرأة التجميل وأدوات املساحيق استعمال يف رأي ما
أو فيها ويتجرَّد األعلى باملأل والتشبُّه الرُّوحي بالصفاء املسلم فيها يتمتَّع زمنية فترة رمضان شهر
إىل الفجر طلوع من الزوجية واملباشَرة والشراب الطعام عن يُمسك فهو املادية، مطالبِه من يتخفَّف
.العظيم اهلل لوجه احتسابًا الشمس غروب
عشر احلسنة يُضاعَف، آدم ابن عمل كل" :احلديث صحيح يف ـ والسالم الصالة عليه ـ قال
وطعامه شهوتَه يدَع به، أجزي وأنا يل، فإنه الصوم؛ إال :وجل عز اهلل قال ضعف، سبعمائة إىل أمثاهلا
."أجلي من
.مقصود شرعي مطلب الشهوة ومطالب املاديات من التخفُّف أو التجرد وهذا
يف نكهته تكون الصائم فم رائحة تغيُّر أن على ـ والسالم الصالة عليه ـ القاسم أبو أقسم وقد
من اهلل عند أطيب الصائم فمِ لَخَلُوف بيده حممد نفس والذي" :فقال املسك، من أطيُب اآلخرة



."املسك ريح
لألمر امتثااًل زمنية فترة ومَشرَب مأكل من احلياة ضروريات تَدَع اليت املُسلِمة املرأَة فإن هذا وعلى
مراعاًة املساحيق استعمال أو التجمُّل يف املغاالة هتجُر أن يف نفسيًّا ضيقًا أو حرجًا جتد ال اإلهلي
.الفريضة جلالل واستشعارًا الوقت وحرمة الصيام ألدب
وأمام لزوجها خاصًّا يكون إمنا املرأة جتمُّل أن هو للجميع معلومًا يكون أن جيب الذي التنبيَه أن إال

وخمالفة معصيًة ارتكبت فقد األجانب الرجال أمام زينتَها وأظهرَْت خالفَْت هي فإن ..فقط احملارم
اهلل لرسول حديثًا نفهم هنا ومن ..املعظَّم رمضان شهر يف كان إذا املخالفة هذه وتتضاعف اهلل ألمر
يدَع أن يف حاجة هلل فليس به والعمل الزور قول يدع مل مَن" :قوله ـ وسلم عليه اهلل صلىـ 
."وشرابه طعامه
اإلهلية والنفَحات الفرَص اغتنام على حريص واملسلم كلها، املعاصي يشمل وعماًل قواًل فالزور
.واآلخرة األوىل يف ليسعد
.التوفيق ويل واهلل

)100/1(

:للصائم القُبلة
للصائم؟ القبلة حكم ما
وهو نسائه إحدى يُقبِّل كان ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن احلديث صحيح يف ثبت
يف مشهور حبديث لذلك واحتجوا .يزنِل مل ما الصوم تُبطل ال أهنا يف العلماء بني خالف وال صائم،
."متضمضَت لو أرأيَت" :والسالم الصالة عليه ـ قوله وهو السنَن
ال وهي للجِماع مقدِّمة القُبلة فكذلك تُفطِر، ال وهي الشرب، مقدِّمة املضمضة أن احلديث ومعىن
.تفطر
اهلل صلى ـ اهلل رسول كان كما أَرَبَه ميلك وأيُّكم" :عنها اهلل رضي ـ عائشة روايات يف جاء وقد
."أرَبَه ميلك ـ وسلم عليه
ـ اهلل رسول ألن القُبْلة عن االحتراز ينبغي أنه عائشة املؤمنني أمِّ كالم معىن من العلماء فهم وقد
هيَجان أو شهوة أو إنزال منها يتولد قبلة يف الوقوع ويأمن نفسه ميلك ـ وسلم عليه اهلل صلى
تكون كأن ساكنًا تُحرِّك مل ما الكبري وللشيخ للشاب جائزة فالقُبلة هنا ومن ذلك نأمن ال وحنن نفس،
.احملظورات يف دخلت فقد وأثارت، النفس يف أثَّرت فإن شفقة، أو استقبال أو وَداع قبل
احلِمَى حول حاَم مَن" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن الصحيحني يف ثبت وقد
."فيه يقع أن يوشك
بعد آخر يومًا يقضي مث الوقت حلرمة يومه بقية ميسك أن وعليه ..الصوم بطل فقد إنزال صحِبَها فإن



."رمضان شهر
صيام يعوضه ال رمضان من يوم إفطار وإن عمله يُحبط وال عبادته يُتِمَّ أن الصادق املسلم وشأن
.اإلمث ونزغات السوء خطَرات من املسلم تقي وقاية أي جُنَّة والصيام ..الدهر
.الصراط سواء إىل اهلادي هو واهلل

)101/1(

:رمضان يف الشياطني حبس
الكرمي؟ الشهر هذا خالل إذن املعاصي تقع وملاذا الشياطني؟ تُحبَس رمضان يف أنه صحيح هل
للناس هدًى القرآن فيه أنزل الذي رمضاَن شهُر) :شأنه جل فقال ورسوله، اهلل عظَّمَه رمضان شهر
.185(:البقرة) (والفرقان اهلدى من وبينات
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن ـ عنه اهلل رضي ـ هريرة أيب عن مسلم صحيح يف وجاء
."الشياطني وصفِّدت النار أبواب وغلِّقت اجلنة أبواب فتِّحت رمضاُن جاء إذا" :قال
واخلريات الطاعات من عباده على تعاىل اهلل يفتَح الكرمي الشهر هذا خالل أنه احلديث هذا ومعىن
.عليهم اهلل بفضل ويَنعَمُوا اجلنة القائمون الصائمون يدخل حىت ثواهبا ويعم خريها يكثر ما

عز اهلل حلدود واملراقبة املؤمنة اإلرادة ملَكة فيهم وتتربَّى املُخالَفات، من كثري عن الناس ويكف
رمضان، شهر يف الزمان بفضل مرتَبِطة فاملسألة النار، إىل تقُودهم اليت املعاصي يف يقعون فال وجل

.املخالفات عن اإلقالع إىل املؤمنني من كثري واجتاه الصاحل، للعمل الثواب ومضاعَفة
إذا" :صحيحة أخرى رواية يف جاء ما اجملازي املعىن هو اجلنة أبواب بتفتيح املراد أن يؤكد ومما
."الرمحة أبواب فتِّحت رمضان جاء

مبعىن إليه أشرنا الذي اجملازي املعىن على نفهمه قد سالسل يف وضعهم أو الشياطني وتصفيد
بدليل .الشياطني مجيع به مرادًا ليس ولكن حقيقته على نفهمه وقد املعاصي، عن الناس انكفاف
.منهم املتمردون أي "الشياطني مرَدَة صفِّدت" :األخرى الرواية

)102/1(

إىل ترجع املعصية عوامل وأن كاملة، مسئولية سلوكه عن مسئول اإلنسان أن ذكره ينبغي وما
وسيتربأ املعصية، أسباب كل هو وليس فقط إغراء عامل فهو الشيطان أما الفاسدة، والبيئة اإلنسان
الشيطاُن وقال) :تعاىل اهلل قال ..وحده مسئوليته اإلنسان ويتحمل القيامة يوم اإلنسان من الشيطان
أن إال سلطان من عليكم يلَ كان وما فأخلفتُكم ووعدتُكم احلق وعد وعدكم اهلل إن األمر قُضِي ملا

مبا كفرُت إين مبصرخيَّ أنتم وما مبصرخكم أنا ما أنفسَكم ولومُوا تلوموين فال يل فاستجبتم دعوتُكم
.22( :إبراهيم) (أليم عذاب هلم الظاملني إن قبل من أشركتموين



)102/2(

:اجلنابة غسل
يف متعارِضَيِْن حديثني مسعُت قد بأين علمًا صومه؟ يصح فهل يصوم أن وأراد جنُبًا اإلنسان أصبح إذا
ذلك؟
كان هريرة أبا أن خالصته معاوية، خالفة يف املدينة على مروان والية يف جدل بشأنه وقع السؤال هذا
أم والسيدة عائشة السيدة إىل وذهبوا يومئذ، عليه فأُنكِر "يَصُم فال جنبًا الفجر أدركه من" :حيدِّث
من جنبًا يصبح ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب كان :قالت فكلتامها ـ عنهما اهلل رضي ـ سلمة
."يصوم مث حلم غري
.بذلك التحديث عن ـ عنه اهلل رضي ـ هريرة أبو فرجع
غروب إىل الفجر طلوع من والفرج البطن شهويت عن االمتناع هو الشرعي مفهومه يف فالصيام
.الطهارة له يُشتَرط وال وجل، عز هلل التعبد بنية الشمس
باشروهن فاآلن) :فقال الفجر، طلوع إىل الزوجية واملُعاشرة والشرب األكل تعاىل اهلل أباح وقد
(الفجر من األسود اخليط من األبيض اخليط لكم يتبني حىت واشربوا وكلوا لكم اهلل كتب ما وابتغوا
.187(:البقرة)

لقوله صومه ويصح جنبًا اإلنسان يصبح أن منه لزم الفجر طُلوع إىل اجلماع جاز إذا أنه ومعلوم
.187(:البقرة) (الليل إىل الصياَم أمتوا مث) :تعاىل
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب إىل جاء رجاًل أن ـ عنها اهلل رضي ـ عائشة عن الصحيح ويف
ـ فقال فأصوم جنب وأنا الصالة تدركين اهلل، رسول يا :فقال الباب، وراء من تسمع وهي يستفتيه
اهلل رسول يا مثلنا لسَت :الرجل فقال فأصوم، جنب وأنا الصالة تدركين وأنا" :والسالم الصالة عليه
أن ألرجو إين واهلل" :وسلم عليه اهلل صلى ـ فقال تأخر، وما ذنبك من تقدم ما لك اهلل غفر قد
."أتَّقِي مبا وأعلمك هلل أخشاكم أكون
حممول بأنه جنبًا أصبح ملَن الصيام صحة بعدم فتواه يف السابق هريرة أيب موقف العلماء وجه وقد
فعل ألنه صومه يصح وال يُفطِر فإنه .الفجر طلوع بعد فاستمر لزوجته معاشرًا الفجر أدركه مَن على
.عنه اإلمساك جيب وقت يف مفطرًا

)103/1(

طلع مطلقًا النوم بعد حمرمًا والشراب الطعام كان عندما اإلسالم صدر يف كانت الفتوى هذه أن أو
من األسود اخليط من األبيض اخليط لكم يتبني حىت) :تعاىل بقوله ذلك نسخ مث يطلع مل أو الفجر
.إليه فرجع الناسخ بلغه حىت علمه مبا يفيت هريرة أبو فكان .187(:البقرة) (الفجر



.أعلم واهلل
)103/2(

:الفجر بعد السحور
الدين؟ رأي فما الفجر طلوع بعد وقع أنه أدركُت انتهيُت فلما السحور طعام لتناول قمت
جعل قد تعاىل اهلل ألن عبادته تصح حىت غالبًا ظنًّا أو يقينًا النهار طريف معرفة يتحرى أن املسلم شأن
ما وابتغوا باشِرُوهُنَّ فاآلَن) :سبحانه قال الشمس غروب إىل الفجر طلوع من فهو وهناية بدءًا للصوم
أمتوا مث الفجر من األسود اخليط من األبيض اخليُط لكم يتبَيَّن حىت واشربوا وكُلوا لكم اهلل كتب
.187( :البقرة) (الليل إىل الصيام
تسحَّر فمن هذا وعلى الليل، سواد األسود باخليط واملراد الصباح ضوء األبيض اخليط من واملراد
بعد آخر يومًا يقضي أن عليه وجب هنارًا وقع سحوره وأن الفجر طلوع له تبني مث الليل بقاء ظانًّا

من وأيضًا الشهر، حلرمة النهار خالل الطعام تناول له حيل وال يومه بقية ميسك أن وعليه رمضان،
أن عليه وجب ذلك خالف له ظهر مث حتقق قد الشمس غروب وأن انقضى قد النهار أن ظانًّا أفطر
.رمضان شهر بعد آخر يومًا يقضي
.لعبادته الكاملة الدقة يتحرَّ مل ألنه كله وذلك
.وأعلم أعلى واهلل

)104/1(

:الصيام فرضية
رمضان؟ صيام فرض قبل للمسلمني صيام كان هل
اهلل قال البشر إىل اإلهلي الوحي رساالت ونقلتها األرض شعوب معظم عرفتْها قدمية عبادة الصيام
(تتقون لعلكم قبلكم من الذين على كتب كما الصيام عليكم كتب آمنوا الذين أيها يا) :تعاىل
.183(:البقرة)

صيام أن على املسلمون وأمجع ..املقدار أو الكيفية أو الوقف أو الفرضية على واقع إما والتشبيه
.للهجرة الثاين العام يف إال املسلمني على يُفرَض مل رمضان شهر
العاشر وهو عاشوراء ويوم شهر كل يف أيام ثالثة مثل متفرقة أيامًا يصومون املسلمون كان ذلك وقبل
شهر صيام فُرِض فلما األمر أول يف واجبًا كان صيامه أن إال العلماء بعض ذهب وقد .احملرم من

.ومستحبًّا سنة عاشوراء صيام أصبح رمضان
تصوم قريش كانت :قالت ـ عنها اهلل رضي ـ عائشة السيدة أن مسلم صحيح يف جاء وقد

صامَه املدينة إىل هاجر فلما ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وكان اجلاهلية، يف عاشوراء



.رمضان شهر فُرِض فلما بصيامه وأمر
عاشوراء؛ بصيام ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول اهتمَّ وقد تركَه شاء ومَن صامَه شاَء مَن :قال
يأمرنا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول كان" :قال ـ عنه اهلل رضي ـ مسرة بن جابر فعن
."عنده ويتعاهدنا عليه وحيثنا عاشوراء بصيام
حول اليت األنصار قرى إىل عاشوراء غداة أرسل أن اليوم هذا على الكرمي الرسول حرص من بلغ بل

."يومه بقية فليتم مفطرًا أصبح كان ومَن صومَه فليتمَّ صائمًا أصبح كان من :هلم يقول من املدينة
تشبُّه وفيها الغيوب، عالم إال عليها يطلع وال رياء يشوبُها ال هلل خالصة عبادة الصوم ألن كله وذلك
.األعلى باملأل
.اهلل إال يعلمها ال مُضاعفة الثواب مبضاعفة الصوم حظي وهلذا
اهلل قال .ضعف سبعمائة إىل أمثاهلا عشر احلسنُة يُضاعف آدم ابن عمل كل :األمني املصطفى قال
."أجلي من وطعامه شهوته يدَع به، أجزي وأنا يل فإنه الصوم؛ إال" :وجل عز
.التوفيق وباهلل هذا

)105/1(

:الشاقة األعمال أصحاب
!احلرارة؟ املرتفعة األفران أمام الوقوف العمل ظروف تقتضيهم للذين بالنسبة الصيام حكم ما
.(حرج من الدين يف عليكم جعََل ما) :تعاىل اهلل قال
به أمرتُكم وما فاجتنبوه عنه هنيتُكم ما" :احلديث صحيح يف كما ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ وقال
."استطعتُم ما منه فأتوا
للحالة تبعًا وجوبه أو الفطر جواز يف املريض حكم له والعطَش اجلوع غلبَه مَن إن :العلماء قال وقد
.فيها هو اليت
وحرمان واألخالق للتهذيب مدرسة هو بل واملشقة، الناس على العسر الصيام مقصود مَن وليس
.نبيلة سامِيَة ملعاٍن مشروع
صلى ـ اهلل رسول فأتى مكة فتح عاَم الصيام عليهم شق الناس أن احلديث صحيح يف ثبت وهلذا
بعض أن ذلك بعد له فقيل شَرِب، مث إليه الناس نظر حىت فرفعه ماء من بقدح ـ وسلم عليه اهلل
.العصاة أولئك العُصاة، أولئك :فقال صام قد الناس
مزناًل فزنلنا :قال املُفطِر، ومنَّا الصائم فمنَّا السفر يف النيب مع كنَّا :قال أنس عن مسلم صحيح ويف
وقام الصوَّام فسقط :قال بيده الشمس يتقي من ومنا منَّا، الكساء صاحب ظلًّا أكثرنا حارٍّ، يوم يف

املفطرون ذهب :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال الرِّكاب، وسقَوا األبنية فضربوا املفطرون
."باألجر اليوم



الشديدة األفران أمام الوُقوف العمل ظروف تلزمهم الذين إن :نقول النبيل اإلنساين املنطلق هذا من
عامة ملصلحة ختفيفها أو تأجيلها ميكن وال صائمون وهم أداؤها ميكن ال أعمالًا يعملون أو احلرارة
أن عليهم بل الفريضة، عنهم تسقط وال أُخَر أيام من القضاء وعليهم الفطر هلم جاز خاصة، أو

إنسان وكل التايل، رمضان حلول مثل اإلهلي الدَّين هذا من ذمتهم إلبراء املناسب الوقت يتخريوا
.عذره يتعرف أن هبا ميكن حاسة لديه إنسان وكل ودنياه، دينه يف ينفعه ومبا مبصلحته أدرى
.خافية عليه ختفى ال واهلل
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:صيام وعليه املتوفَّى
رمضان؟ من أفطرها اليت األيام عن له أفعل فماذا اهلل، توفَّاه مث رمضان شهر خالل مريضًا زوجي كان
(وسعها إال نفسًا اهلل يكلف ال) :شأنه جل قال كما اإلنسان، بوُسْع منُوط تعاىل اهلل شرع
.286(:البقرة)

األدوية تناول إىل حيتاج الذي فاملريض والشراب، الطعام عن اإلمساك على بالقدرة مرتبط والصوم
ما بقدر رمضان بعد أيام قضاء وعليه الفطر له جيوز الصوم عليه يشُقُّ أو حمدَّدة، مواعيد يف بانتظام
يريد وال اليسر بكم اهلل يريد أُخَر أيام من فعِدَّة سفَر على أو مريضًا كان ومَن) :تعاىل اهلل قال .أفطر
.(ا84:البقرة) .(العسَر بكم
إنه وحيث أفطر، حني عليه إمث ال الصيام من مينعه مرضًا رمضان شهر خالل مريضًا كان الذي والزوج
أن وهلا أفطرَها، اليت األيام بعدد عنه تصوم أن لزوجته فيمكن عليه ما قضاء قبل تعاىل اهلل توفَّاه قد
ذلك قيمة أو البلد، قوت غالب من قدح بنصف يقَدَّر يوم، كل عن مسكني إطعام الصيام بدل تُخرج
عائشة عن صحيحه يف مسلم خرَّجه ما منها كثرية، أحاديث فيها جاء امليت عن الصيام ومسألة .نقدًا
عنه صاَم صيام وعليه مات مَن" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن ـ عنها اهلل رضيـ 
."وليُّه
فال وإال الويل بإذن صحَّ أجنيب عنه صام ولو وارث، غري أو وارثًا كان سواًء القريب بالويل واملراد
.جيزئ
:فقالت ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أتت امرأة أن ـ عنهما اهلل رضي ـ عباس ابن وعن
:والسالم الصالة عليه ـ فقال عنها؟ أفأصوم نَذْر، صوم رواية ويف شهر، صوم وعليها ماتْت أمي إن
رواية ويف بالقضاء، أحق اهلل فدَيْن :قال نعم، :قالت تقضينه؟ أكنِت دَيْن أمِك على كان لو أرأيِت
."أمك عن فصومي :قال
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:الصوم نية
هذا صيام فهل الشهر من األول لليوم الصيام فنويُت الفجر بعد إال رمضان هالل رؤية ثبوت أعلم مل
صحيح؟ اليوم
وبني والنفل الفرض بني للتمييز النية فيها يُشتَرط عبادة والصيام اإلسالم، أركان أحد رمضان صيام
."نوى ما امرئ لكل وإمنا بالنيات األعمال إمنا" :والسالم الصالة عليه قال وقد .والقضاء األداء
مجهور عند صومُه ينعقد ال الصيام نوى مث الفجر بعد رمضان هالل رؤية بثبوت فوجئ الذي واملسلم
.الليل من النية تبييت يَشتَرِطون ألهنم العلماء؛
فلشهر الوقت؛ حلرمة اليوم طوال املُفطِرات وسائر والشراب الطعام عن ميسك أن عليه والواجب
.رمضان انتهاء بعد اليوم هذا يقضي مث خاصة حرمة رمضان
الفجر طلوع بعد الشهر أثناء استيقظ مَن حكم عن خيتلف رمضان شهر من األول لليوم احلكم وهذا
وقد الشهر، إكمال على معقودة ونيته بالصيام، عهد سابق له ألن صحيح وصيامه صائمًا يكون فإنه
إعادة وال ..صحيح وصومه نيته عقد على يُؤثِّر ال فذلك النوم غلبَه مث سُحوره طعاَم متناواًل هذا يكون
.عليه
.وأعلم أعلى واهلل
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عرفة يوم صيام
عرفة؟ يوم صيام فضل ما
التاسع اليوم وهو عرفة يوم صيام بالصيام ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول أفردها اليت األيام من
أحتَسِب عرفة، يوم صيام :مسلم صحيح يف كما ـ الشريف احلديث جاء فضله ويف احلجة، ذي من
يكفِّر أن اهلل على أحتسب عاشوراء يوم وصيام بعده، اليت والسنة قبله اليت السنة يكفِّر أن اهلل على
."قبله اليت السنة
من بد فال العباد حقوق وأما منها، التوبة من فالبد الكبائر أما الصغائر، هي الذنوب بتكفري واملراد
.مساحمتهم أو ردها
الرمحة باب على وُقوفًا اجلميع ليكون احلاجِّ لغري التأكيد وجه على يُستَحَبُّ عرفة يوم وصيام
.بصومِه وذاك حبَجِّه، هذا واملغفرة
ومهمات الوقوف آداب يف به أرفق ألنه الفطر؛ له فاألوىل للحاج اليوم هذا صيام يُستَحب وال

.املناسك
يف عرفة يوم عندها متارَوْا ناسًا أن املطلب عبد بن العباس امرأة احلارث بنت الفضل أم وحتكي
بصائم ليس :بعضهم وقال صائم، هو :بعضهم فقال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول صيام



.فشَرِبَه بعرفة بعريِه على واقف وهو لنب، بقدح إليه فأرسلت
."إليه ينظرون والناس منه، فشَرِب" :رواية ويف
من اإلكثار فيها يُستَحب مُبارَكة زمنية فترة احلجة ذي من األوائل العشر األيام أن معلومًا وليكن
العمل أيام من ما" :البخاري رواه كما ـ والسالم الصالة عليه ـ قال وقد واخلريات، الطاعات
يف اجلهاد وال :قالوا ـ احلجة ذي من األوائل العشر يعين ـ العشر هذه يف منه أفضل فيها الصاحل
."بشيء ذلك من يرجع مل مث وماله بنفسه خرج رجل إال اهلل سبيل يف اجلهاد وال :قال اهلل؟ سبيل
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:رمضان غري يف الصيام
غري يف الصيام ذلك حِكمة وما عريب؟ شهر كل من أيام ثالثة صيام بشأن صحيح حديث ورد هل

رمضان؟
النفس يف ويغرس الطاهرة اإلرادة يُرَبِّي والصوم األعلى، باملأل وتشبيه إنساين نُبل فيها عبادة الصيام
.والشهَوات الشرور مهالك الناَس تَقِي وِقاية أي جُنَّة فالصوم اهلل؛ حلدود املراقبة شعور
قال حىت معني بزمن تقيُّد بال مطلقًا الصيام من يكثر ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول كان وقد
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول كان :مسلم صحيح يف كما ـ عنهما اهلل رضي ـ عباس ابن
.يصوم ال :نقول حىت ويفطر يفطر، ال :نقول حىت يصوم
.فُتور أو ملَل بال الطاعة على واإلقبال للعبادة الصدر انشراح إىل راجعة فاملسألة
وأخرجه العاص بن عمرو بن اهلل وعبد ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول بني طريف حوار دار وقد
:يقول عمرو بن اهلل عبد أن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أُخبِر" :قال صحيحه يف مسلم
تقول الذي أنت :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول فقال عشتُ، ما النهاَر وألصومن الليَل ألقومن
.اهلل رسول يا قلتُه قد :عمرو بن اهلل عبد قال ذلك؟
فإن أيام ثالثة الشهر من وصُم وقُم، ونَم وأفطر، فصُم ذلك، تستطيع ال فإنك :اهلل رسول فقال
.الدهر صيام مثل وذلك أمثاهلا بعشر احلسنة
ابن قال يومني، وأفطر يومًا صم الكرمي، الرسول قال ذلك، من أفضل أطيق فإين :عمرو ابن قال
يومًا وأفطر يومًا صُم :والسالم الصالة عليه ـ قال اهلل، رسول يا ذلك من أفضل أطيق فإين :عمرو
ـ قال ذلك من أفضل أطيق فإين :اهلل عبد قال الصيام، أعدل وهو السالم، عليه داود صيام وذلك
.ذلك من أفضَل ال :والسالم الصالة عليه
قَبِلت أكون ألن :فيقول به التزمه ما على احملافظة عن ويَعجَز اهلل عبد عُمر ويَطُول األيام وتدور
:رواية ويف ."ومايل أهلي من إيلَّ أحب ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال اليت أيام الثالثة
."اهلل نيب رخصة قبلُت كنُت أين ودِدُْت"
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:وشعبان رجب يف الصيام
شعبان؟ شهر ويف رجب شهر يف الصيام من اإلكثار يُستَحَبُّ هل
والشراب الطعام عن يَمتَنِع حيث األعلى، املأل مستَوى إىل باإلنساِن ترقَى رُوحية عبادة الصوُم
.الشمس غروب إىل الفجر طلوع من والشهوة
من فيها يتجرد للصيام أوقاتًا دهره أيام من املسلم جيعل حبيث العموم وجه على مطلوب فالصيام
.روحه وتتألق نفسه وتصفو عزميته، ويُقَوِّي املادة،
ولكن لعينه، ندب وال هني صومه يف يثبت مل :النووي اإلمام قال فقد بعينه رجب شهر يف الصيام أما
إىل ندب ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن داود أيب سنن ويف إليه، مندوب الصوم أصل
.أحدها ورجب احلرم األشهر من الصوم
اهلل رضي ـ عائشة عن مسلم صحيح يف جاء ما منها أحاديث، صيامه يف صح فقد شعبان شهر أما
حىت ويفطر يفطر، ال نقول حىت يصوم ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول كان :قالت أهنا ـ عنها
رمضان، إال قط شهر صيام استكمل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول رأيت وما يصوم، ال نقول
."شعبان يف صيامًا منه أكثر شهر يف رأيتُه وما
حىت كثريًا شعبان يف يصوم وكان رمضان، إال كاماًل شهرًا يصم مل الكرمي الرسول أن احلديث ومعىن
."قليلًا إال شعباَن يَصُوم كان كله، شعباَن يَصُوم كان" :الروايات بعض يف عائشة قالت
أنه الناس يظن حىت يصوم أحيانًا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول كان الشهرين هذين عدا وما
.يصوم ال أنه الناس يظن حىت متوالية أياما يفطر وأحيانا يفطر، ال

الصالة عليه ـ قال وهلذا فتور أو ملَل بال الطاعة على واإلقبال الصدر انشراح إىل واجبة فاملسألة
وكان تَمَلوا، حىت يَمَلَّ لن اهلل فإن تُطِيقون؛ ما األعمال من خذوا" :احلديث صحيح يف ـ والسالم
."قلَّ وإن صاحبُه عليه دام ما اهلل إىل العمِل أَحَبُّ :يقول
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:عاشوراء يوم صيام
عاشوراء؟ صيام حكم ما

صحيح ففي واإلسالم، اجلاهلية يف معروف عاشوراء وصيام احملرَّم، من العاشر اليوم هو عاشوراء
اجلاهلية، يف عاشوراء تصوم قريش كانت :قالت ـ عنها اهلل رضي ـ عائشة السيدة أن احلديث
فلما بصيامِه وأمر صامَه املدينة إىل هاجر فلما يَصُومه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وكان
."تركه شاء ومَن صامَه شاء مَن :قال رمضان فُرِض



أن إىل وبعدها البعثة قبل اليوم هذا صام الرسول بأن عائشة املؤمنني أم ختربنا احلديث هذا ففي
سبب عن ـ صحيح آخر حديث يف كما ـ فسأهلم صائمني فيها اليهود فوجد املدينة إىل هاجر
شكرًا، موسى فصامه وقومه فرعون وغَرَّق وقومَه موسى فيه اهلل أجنَى عظيم يوم هذا :فقالوا صيامهم
.بصيامه وأمر منكم، مبوسى وأوىل أحق فنحن :وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول فقال نصومه، فنحن
عنه اهلل رضي ـ مسره بن جابر فعن عاشوراء؛ بصيام ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول اهتم وقد
ويتعاهدنا عليه وحيثنا عاشوراء يوم بصيام يأمرنا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول كان :قالـ 
."عنده
يف رمضان شهر فُرِض فلما األمر أول يف واجبًا كان عاشوراء صيام أن إىل العلماء بعض ذهب وقد
.ومستحبًّا سنًَّة صيامَه أصبح للهجرة الثاين العام
عاشوراء؟ هو واحد يوم بصيام يُكتَفَى هل
حترَّج ملا ولكن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول فعله الذي هو احملرَّم من العاشر اليوم صيام

فإن" :والسالم الصالة عليه ـ قال اليوم هذا صيام يف الكتاب أهل ومُشابَهة مُشارَكة من املسلمون
صلى ـ اهلل رسول تويف حىت املقبل العام يأت فلم التاسع اليوم صُمنا اهلل شاء إن املقبل العام كان
."وسلم عليه اهلل
صام ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب ألن معًا والعاشر التاسع صيام يُستَحَب :العلماء قال وهلذا
اهلل شهر رمضان بعد الصيام أفضل" :والسالم الصالة عليه ـ قال وقد .التاسع صيام ونوى العاشر
."احملرم
.التوفيق وباهلل هذا،
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:الفطر أعذار
رمضان؟ يف للفطر املبيحة األعذار هي ما
.وسعها إال نفسًا اهلل يكلف وال يُسر، اهلل ودِين اإلنسان، مبصلحة منوط اهلل شرْع
:أنواع للفطر املبيحة واألعذار
عليها فيحرم والنفَسَاء للحائض بالنسبة وذلك .ينعقد وال صوم، معها يَصِح ال شرعية أعذار منها
كان" :عنها اهلل رضي ـ عائشة قالت رمضان شهر انقضاء بعد أُخَر أيام من عدة عليها وجيب الصيام
."الصالة بقضاء نُؤمَر وال الصوم بقضاء فنُؤمَر ـ احليض أي ـ ذلك يُصيبنا
أو محل أو ملرض الصيام عن العجز وهي اهلل من وخشيته الشخص لدين متروكة أعذار وهناك
طبيب بذلك وأخربهم تلحقهم اليت الشديدة املشقة من وحتققوا الضرَر خافوا إن فهؤالء رضاع،
.الفطر هلم أباحت اليت األعذار وانقطاع شفائهم بعد أخر أيام قضاء وعليهم الفطر هلم جاز ثقة عدل



هلم فيجوز شفاؤه يُرجَى ال مالزِم مبرض واملرض الشيخوخة أرهقتْهم الذين السنِّ لكبار بالنسبة أما
له يُدفَع بأن القيمة وجتوز غريه أو الشعري أو القمح أو األرز من قدح نصف عليهم قضاء وال الفطر
.أفطره يوم كل عن قرشًا عشر مخسة
أيب عن احلديث صحيح ويف .مباحًا طوياًل السفر دام ما الفطر يف له اهلل رخَّص فقد املسافر أما
فيصوم ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول مع سافرنا" :قال ـ عنه اهلل رضي ـ اخلدري سعيد
."بعض على بعضهم يعيب فال املُفطِر ويُفطر الصائم
.رحيم رمحن بعباده سبحانه واهلل
.املغفرة وأهل التقوى أهل وهو
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:الستة األيام مع رمضان قضاء
البيض األيام هذه تُغين فهل شوال، من الستة األيام صمت مث شرعي لعُذر رمضان من أيام ستة أفطرت
أفطرهتا؟ اليت رمضان أيام عن
وكل التتابع، قضائه يف يُشتَرط وال التايل، رمضان شهر حلول قبل يتم أن جيب رمضان صيام قضاء
.رمضان شهر من فاته عما قضاء بأنه صيامه يريد الذي اليوم يف نيته اإلنسان يُحدِّد أن هو األمر يف ما
امرئ لكل وإمنا بالنيات األعمال إمنا" : وسلم عليه اهلل صلى ـ لقوله العبادة أركان من ركن فالنية
."نوى ما

نفلًا، أو فرضًا يفعل ما بقلبه اإلنسان يقصد حبيث النيات، متايز يصحبه أن بد ال العبادات ومتايز
.وهكذا صيامًا أو صالة
يوم اغتسل فمن بنيتني، واحدًا فعلًا اإلنسان يؤدي بأن العمل، اتَّحد إذا النية يف التشريك جيوز لكن
ركعتني وصلى املسجد دخل ومَن اجلمعة، غسل وسنة اجلنابة رفع ينوي أن له جيوز جنبًا اجلمعة
األيام تصوم مَن كذلك معًا، املسجد حتية وسنة الفريضة صالة سنة ينوي أن له جيوز للفريضة سنَّة
وأداء رمضاَن من فاتَها ما قضاَء تنوي أن هلا ميكن رمضان من واجب صوم وعليها شوال من الستة
.النافلة بنية تلحقها وال أولًا الفريضة تنوي أن والشرط شوال، من املسنونة األيام هذه
صوم إال حيصل فال عليها ما قضاَء هبا تنو ومل بالنية شوال أياَم أفردت الكرمية السائلة أن لو لكن
.رمضان من فاتَها عما صيامها جيب أخَر أيام وعليها النافلة،
األيام؟ هذه تقضي فهل شرعي عذر هلا وقع مث شوال من الستة األيام تصوم أن امرأة اعتادت إذا
من ستًّا أتبعه مث رمضان صام مَن" :وسلم عليه اهلل صلى ـ لقوله السنّة؛ من شوال من أيام ستة صيام
."الدهر كصيام كان شوال
وال كله، شوال شهر خالل صيامها ميكن بل مباشرةً، العيد أيام ثاين األيام هذه تقع أن يُشتَرط وال



.ذلك أجزأه شوال شهر أثناَء اإلنسان فرَّقَها لو بل التتابُع فيها يُشتَرط
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العذر انتهاء بعد تستأنف شرعي عذر هلا فوقع شوال من ستة صيام اعتادت اليت فالسيدة هذا وعلى
."شرعًا عليها حرج وال ثواب وهلا عليها بَقِيَت اليت األيام
.أعلم واهلل
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:النهار يف الصيام نية
إكمال جيوز فهل الظهر قُبَيل إال أتذكر مل اخلميس يوم اخلميس يوم صيام على األحد يوم من عزمت
الصوم؟
األعمال إمنا" :وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب قال وقد العادات، عن تتميَّز حىت العبادات يف ركن النية
."بالنيات
.قضاًء أو أداًء كان سواء الفريضة صوم يف واجب الليل من الصوم يف النية وتبييت
طعام جيد فلم أصبح إذا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب كان وقد النافلة، يف خيتلف األمر لكن
.النافلة صوم ويقطع منه فيأكل شهيًّا طعام جيد مث صائمًا يصبح وأحيانًا اليوم، ذلك الصيام نوى مُهَيَّأ

عليَّ دخل :ـ مسلم صحيح يف كما ـ فتقول ـ عنها اهلل رضي ـ عائشة املؤمنني أم وحتدثنا
مث صائم، إذن فإين قال ال، فقلنا شيء؟ عندكم هل :فقال يوم ذات ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب
(واألقط السمن مع متر أو أخالط من ثريد وهو) حَيْس لنا أهدي اهلل، رسول يا :فقلنا آخر يومًا أتانا
.فأكل صائمًا أصبحت فلقد أرينيه :فقال
من شيء يسبقه مل ما الزوال قبل النهار يف بنية جيوز النافلة صوم أن الفقهاء أخذ هنا ومن

.املفطرات
.نية يُعَدُّ فال اخلميس يوم صيام على األحد يوم عزم أما
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:الصوم يف النسيان
رأي فما املاء من كبرية جرعة وشربت نَسِيت األيام هذه أحد يف صومي وأثناء أيام، عدة صيام نذرُت
الدين؟
جتاوز تعاىل واهلل 286( :البقرة) (وسعها إال نفسًا اهلل يكلف وال) اإلنسان بوُسع منوط اهلل شرْع
عن رُفِع" :والسالم الصالة عليه ـ فقال واإلكراه النسيان عن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ حممد ألمة
."عليه استُكرِهُوا وما والنِّسيان اخلطأ أميت



مجهور عند عليه إعادة وال صحيح وصومه عليه إمث فال مفطرًا وتناول نَسِي إذا نفاًل أو فرضًا والصائم
فلْيُتِمَّ شرب أو فأكل صائم وهو نَسِي مَن" :الصحيح يف كما والسالم، الصالة عليه ـ لقوله العلماء
."وسقاه اهلل أطعمَه فإمنا صومَه
فأتى ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب عند كانت أهنا :الصحابة لبعض موالة عن أمحد أخرج وقد
شبعِت بعدما اآلَن :اليدين ذو هلا فقال صائمةً، كانت أهنا تذكَّرت مث منها فأكلْت ثريد من بقصعة
."إليك اهلل ساقَه رزق هو فإمنا صومَك أتِمِّي" :وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب هلا فقال
.بثوابه واحتفاظه قضائه وعدم الصوم صحة يف صرحية النصوص فهذه
وقياسه عليه دليل فال الوقت حلرمة اإلمساك وأن القضاء وعليه يُفطِر أنه من البعض إليه ذهب وما
بكم اهلل يريد) :الصيام آيات يف تعاىل اهلل قال وقد .النص مُقابلة يف ألنه فاسد؛ قياس الصالة على
.185( :البقرة) (العسر بكم يريد وال اليسر
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:املغرب وصالة اإلفطار
ميكن أو الشمس غروب بعد شيء بأي الصوم قطع يَكفِي وهل املغرب؟ صالة أم اإلفطار يُقَدَّم أيهما
كاملًا؟ الطعام تناول
الشمس، غروب حتقُّق عقب الفطر تعجيل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل برسول االقتداء أدب من
اهلل صلى ـ اهلل رسول كان :قال ـ عنه اهلل رضي ـ أنس عن والنسائي الترمذي رواه حديث ويف
حسوات حسا يكن مل فإن متَرات فعلى يكن مل فإن يُصلي، أن قبل رطبات على يُفطِر ـ وسلم عليه
.ثالث أهنا التمرات عدد يف وورد "ماء من
ال فُتور يعتريه قد اليوم صيام أداء بعد اإلنسان ألن للصائم؛ أنشط فهو حلكمة، النبوي األدب وهذا
أن يقتضي الصوم بأداء املسلم استشعار فإن وأيضًا املخمصة، على املغرب صالة أداء معه يتناسب
الصوم من اخلروج وهذا له، اهلل بتوفيق يَفرَح لكي الصوم من خيرج وأن احملدَّد الوقت بانتهاء يعلم
.عليه حمظورًا كان الذي الطعام بتناول إال يتحقق ال

وبعدها املغرب يصلي مث ماء بعض أو كتمرات الصوم يقطع شيء أي بتناول الفطر تعجيل ويتحقق
.كاماًل طعامه يتناول
يُتم أن باس فال الطعام انتظار مع الصالة إحسان عليه ويشق الطعام إىل حاجة يف اإلنسان كان إذا لكن
.الطعام تناول احلال هذه مثل يف األوىل إن بل املغرب، يصلي مث كاماًل فطره اإلنسان
العشاء قرُب إذا" :الصحيحني يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول حديث فقه هو وهذا

."عشائكم عن تعجلوا وال املغرب صالة تصلوا أن قبل به فابدأوا الصالة وحضرت
ال" :قال أنه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول عن ـ عنها اهلل رضي ـ عائشة السيدة وروت



."الطعام حبضرة صالَة
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:للزوجة النافلة صوم
متزَوِّجة؟ وهي نفلًا تصوم أن للمرأة جيوز هل

أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن) :تعاىل قال .الزوجني بني العاطفي االستقرار على اإلسالم حيرص
.21( :الروم) (يتفكرون لقوم آلياٍت ذلك يف إن ورمحة مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجًا
يتحقق ما بقدر اإلهلي النهج ظل يف تُمارَس حبيث اجلنسية بالغريزة يتسامى أن إىل اإلسالم يسعى كما
.والطمأنينة السكينة للنفس
الباءة منكم استطاع مَن الشباب، معشر يا" :البخاري صحيح يف كما ـ والسالم الصالة عليه ـ قال

."وُجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع مل ومَن للفرج وأحصن للبصر أغضُّ فإنه فليتزوج؛
ـ الرسول أن البخاري صحيح ففي شاء؛ وقت أي يف بزوجة االستمتاع الرجل حق من فإن هنا ومن
حىت املالئكة لعنتْها جتيء أن فأبت فراشه إىل املرأَة الرجُل دعا إذا" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى
.واالحنالل للفساد مَدْعاًة ذلك كان وزوجه الرجل بني يتحقق مل إذا اإلعفاف ألن وذلك "تُصبح
يقطع ال حىت زوجها بإذن إال التراخي على واجبًا أو نفاًل املرأة صوم اإلسالم رفض احلق هبذا واعترافًا
كراهةٍ، غري من صومها وإفساد هبا االستمتاع فله إذنه بغري صامت فإن نفسه، تاقَْت إن عبادهتا عليها
يَحِل ال" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن البخاري صحيح يف جاء ما ذلك ودليل
."بإذنه إال شاهد وزوجُها تصوم أن للمرأة
مسافرًا أو اجلِماع يستطيع ال حبيث مريضًا زوجها كان فلو :العلماء قال .حاضر أي شاهد" ومعىن
.إذنه بغري ولو الصيام هلا جاز
بالذات الوقت هذا فإن رمضان؛ شهر يف الصيام فريضة بأداء يتعلق ال للزوج احلق هذا أن إىل وننبِّه
إذن إىل املرأة حتتاج فال ونساًء رجااًل مجيعًا القادرين على فيه الصيام ويتحتَّم الشارع من مقصود
.فيه زوجها
.التوفيق وباهلل هذا
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:األرض وكروية القدر ليلة
الكرة نصف يف الليل أن ومعلوم رمضان، من والعشرين السابع يف القدر ليلة املسلمون يلتمس
فقط األرض من جزء يف تكون قد القدر ليلة أن ذلك يعين فهل اآلخر، النصف يف هنار يقابله األرضية
الليل؟ فيه يَجن عندما اآلخر النصف إىل تنتقل أهنا أم
املسلم حيظى كي وإحيائها القدر ليلة بالتماس املسلمني ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول أمر



هريرة أيب عن البخاري صحيح ففي القائمني؛ الصائمني لعباده تعاىل اهلل أعده الذي اجلزيل بالثواب
غُفِر واحتسابًا إميانًا رمضان صام من" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب أن ـ عنه اهلل رضيـ 
روايات وجاءت ."ذنبه من تقدم ما له غُفِر واحتسابًا إميانًا القدر ليلة قام ومن ذنبه، من تقدم ما له
."تأخر وما" :تزيد وأمحد النسائي عند
يصادفها فلم رمضان من األول العشر يف القدر ليلة ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول التمس وقد
حددها بل األخري العشر يف بوقوعها أصحابه بلَّغ وأخريًا يصادفها، فلم األوسط العشر يف التمسها مث
رسول أن ـ عنها اهلل رضي ـ عائشة عن البخاري صحيح ويف األخري، العشر من الوِتْر يف بأهنا هلم
."رمضان من األواخر العَشْر من الوتر يف القدر ليلة تَحَرَّوْا" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل
أخرى، أقوااًل ينفي ال اجتهادي قول هو رمضان من والعشرين السابع ليلة هي القدر ليلة بأن والقول
.الدينية واليقظة املراقبة دوام إىل املسلم يُحفِّز ما الليلة هذه إخفاء يف ولعل
كما أخرى، دون جهة يف تكون القدر ليلة أن يعين ال األرضية الكرة مستوى على يتكرر الليل وكون
عليه يَحِل عندما رمضان هنار بصيام مُطالَب مسلم وكل األرضية، الكرة مستوى على يتكرر النهار أن
.األرض من أخرى بقعة يف النهار بوُجود ارتباط دون النهار ذلك
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ملنطقته، اجلغرايف الواقع ضوء على والتماسها املباركة الليلة هذه بتحري شرعًا مطالَب فاملسلم
املكتوبات، الصلوات يف اجلماعة على واحملافظة املساجد يف باالعتكاف التحرِّي هذا ويكون
..ليالً والتهجد اهلل إىل والدعاء القرآن وتالوة
ليالً يشاء ملن ومينحه األصفياء املؤمنني عباده على به يتفضل اهلل ثواب هي وانتهاَء ابتداًء واملسألة
يذكَّر أن أراد ملن خِلْفًَة والنهار الليل جعل الذي وهو) :تعاىل قال اهلل، فضل على حرج وال هنارًا، أو
.62( :الفرقان) (شكورًا أراد أو
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:التراويح صالة
هو فما ركعة، عشرين يصلوهنا وبعضهم ركعات، مثاين رمضان يف التراويح يُصلُّون الناس بعض
ذلك؟ يف األفضل
.رمضان شهر يف التراويح صالة فيها الناس خالف كثُر اليت األمور من
وأداء نوم بعد بالليل قيام وهو التهجد اإلسالم يف النوافل صالة من أن الناس يفقَهَه أن نريد والذي
(وطمعًا خوفًا رهبم يدعون املضاجع عن جنوبُهم تتجافَى) :تعاىل بقوله اإلشارة وإليها .الركعات بعض
.18(:الذاريات) (يستغفرون هم وباألسحار) :سبحانه وبقوله 16(:السجدة)



.وِتْرًا تُسمَّى بواحدة تُختَم مث مثىن مثىن، شُرعت الصالة هذه
رمضان يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول يؤديه كان الذي العدد يف الروايات اختلفت وقد
ذلك أن توجيهها يف وقيل .ركعة عشرة ومخس ركعة، عشرة وثالث ركعة عشرة إحدى بني ما غري

تبعًا أو غريه أو مرضي عذر من لألحوال تبعًا أو ضيقه أو الوقت اتساع من حيصل كان ما حبسب
.ذلك غري إىل وشيخوخة سِنٍّ كِبَر أو كُهولة من لألوقات
ذاَت املسجد يف صلى ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن الصحيحة الروايات حدَّثت كما
فلم الرابعة أو الثالثة الليلة من اجتمعوا مث الناس فكثُر النافلة من صلى مث ناس بصالته فصلى ليلة
فلم صنعتم الذي رأيت قد :قال أصبح فلما ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول إليهم خيرج
.عليكم تُفرَض أن خشيُت أين إال إليكم اخلروج من مينعين
."رمضان يف وذلك الراوي قال
خالفة من وصدرًا بكر أيب خالفة يف أيضًا كذلك األمر كان مث ذلك على واألمر اهلل رسول وتويف
جثمة أيب بن سليمان على ونساء كعب بن أبَيِّ على رجااًل املسلمني مجع استحسن أن إىل عمر
.ركعًة عشرين هبم وصلى
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ال حد هلا ليس التراويح نسميه ما أو الليل صالة أن خنتاره والذي اجملال هذا يف الوارد وخالصة
ويتأمل مهته له تنشط الذي العدد املسلم فليؤدِّ ومجاعات، فرادي وتُؤدَّى منه يُنَقص وال عليه يُزاد
:وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول لقول امتثااًل وكماله اهلل جالل حنو فكرَه فيه ويستجمع قراءته،
."ذنبه من تقدم ما له غفِر واحتسابًا إميانًا رمضان قام مَن"
.وأعلم أعلى واهلل
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:رمضان شهر عدة
صحيح؟ هذا فهل يومًا، ثالثني عن ينُقص ال رمضان شهر أن يفيد حديثًا هناك أن مسعت
اهلالل باستطالع شرعًا مُطالَبون واملسلمون اهلالل، برؤية مرتَبِطان منه والفطر رمضان يف الصيام
وإال التايل للشهر بدءًا ذلك كان اهلالل شهدوا فإن قمري، شهر كل من ليلة وعشرين تسع عقب
.الثالثني عن القمري الشهر يَزِيد أن ميكن وال ثالثني، فيه هم الذي الشهَر أمتوا
:وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب قال :قال ـ عنهما اهلل رضي ـ عمر ابن عن مسلم صحيح ففي
،"له فاقدروا عليكم غُمَّ فإن فأفطروا رأيتموه وإذا فصُوموا اهلالَل رأيتُم فإذا وعشرون تسع الشهر"
."ثالثني فاقدروا" :رواية ويف
مرتبطة املسألة بل صحيح وال وارد غري فهذا ثالثني، عن ينُقص ال رمضان شهر أن يُعقَل فال هنا ومن



.ثالثني أو وعشرين تسع بعد كان سواًء الشهر دخل حتققت فمىت بالرؤية
ـ النيب عن ـ عنه اهلل رضي ـ بكرة أيب عن هكذا نصه مسلم صحيح يف شريف حديث جاء لكن
."احلجة وذو رمضان :ينقصان ال عيٍد شهرَا" :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى
سواًء ينقص ال واحلج الصيام من الشهرين هذين يف الطاعة على املرتَّب والثواب األجر أن واملعىن
يكون وقد الشريف، احلديث من مرادًا فليس وعشرين تسعًا اآلخر وكان ليلة، ثالثني الشهر كان
."السنوات بعض يف واقعًا
األحكام من كثريًا ألن بدقة؛ واستطالعه اهلالل رؤية حترِّي إىل ضرورية حاجة يف كمسلمني وحنن
احلجة، ذي من وعشر القعدة وذو شوال هي معلومات أشهر فاحلج ذلك، على متوقِّفة الشرعية
النساء عدة باألهلة تتعلق كما القمرين احلول بانقضاء جتب والزكاة رمضان، شهر يف يقع والصيام
.الفقهية األحكام من ذلك غري إىل والوفاة الطالق يف
علينا أهِلَّه اللهم أكرب، اهلل :الشهر أول يف اهلالل رؤية عند املسلم يقول أن السنة من كان وهلذا
."اهلل وربُّك ربُّنا وترضى، تُحبُّ ملا والتوفيق واإلسالم، والسالمة واإلميان، واألمان باألمن
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:النفسية الفضائل وقمة اإلميان كمال احلج
األنبياء عليها جاهد اليت الكلمة تلك اهلل، إال إله ال :اخلالص التوحيد بكلمة يبدآن واإلسالم اإلميان
عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وقال .غريه إله من لكم ما اهلل اعبدوا :ألقوامهم قالوا فقد مجيعًا،
."اهلل إال إله ال :قبلي من والنبيون أنا قلتُه ما أفضل" :وسلم
وأفعال حكيمة وأقوال راقيَة سلوكيات تتبدى اإلنسانية النفس أعماق يف التوحيد يستقر وعندما
اإلميان هذا قمة ليمثِّل احلج ويأيت والزكاة، والصيام الصالة من بأنوارِها اإلسالم أركان وتتواىل خَيِّرة،
شهادة :مخس على اإلسالم بُنِي" :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال ..وواقعًا تشريعًا واإلسالم
ملَن البيت وحج رمضان وصوم الزكاة وإيتاء الصالة وإقام اهلل، رسول حممدًا وأن اهلل إال إله ال أن

."سبياًل إليه استطاع
:مرتني اإلسالم بَدِْء يف فُرِضت فالصالة والسنوية، اليومية األركان ضرورًة وتسبقه العمر فريضة فاحلج
اإلسراء ليلَة والثواب األجر يف ومخسني الفعل يف مخسًا فُرِضت مث بالعشي، وصالة بالغداة صالة
.اهلجرة قبيل واملعرج
كل منه يَغتَسِل أحدكم بباب هنرًا أن لو أرأيتُم" :وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول يقول حقها ويف
الصلوات مثل فكذلك :قال .شيء درنه من يبقى ال :قالوا شيء؟ درنه من يبقى هل :مرات مخس يوم

."اخلطايا هبن اهلل ميحو اخلمس
مع ليُواصل عام كل من رمضان شهر يف الصوم يأيت اليومية صالته على املسلم يستقيم وعندما



.للهجرة الثاين العام يف الصوم شُرِع وقد واخللقي، النفسي النقاء مسرية املسلم
)122/1(

إال له آدم ابن عمل كل :وجل عز اهلل قال" :والسالم الصالة عليه ـ يقول وثوابه الصوم فضائل ويف
سابَّه فإن يصخَب وال يرفُث فال أحدكم صوم يوم كان فإذا جُنَّة والصيام به، أجزي وأنا يل فإنه الصوم
ريح من اهلل عند أطيب الصائم فم خلَلُوف بيده حممد نفس والذي صائم، إين فليقل قاتَله أو أحد

."بصومه فرح ربه لقي وإذا بفطر فرح أفطر إذا يفرحهما فرحتان للصائم املسك،

العام يف الزكاة فرضت وقد احلول، عليه حال كلما الزكاة أخرج ماليًّا نصابًا ميلك املسلم كان وإذا
.والسريرة للنفس ونقاء والبُخْل الشُّحِّ من للمسلم طُهْرة وهي .الصيام فرضية بعد للهجرة الثاين
العام يف فُرِضت اليت احلج فريضة بأداء قمتها إىل املسلم ليصل اإلسالم أركان تتكامل وهكذا
.للهجرة السادس
بأمجعها، الدين واجبات وأدى كلها، اإلسالم بأركان التزم أنه فيه يُفتَرَض احلاج املسلم فإن هنا ومن
.اخللُقي والطُّهر القليب والصفاء النفسي النقاء مسرية ليواصل حجِّه من وعاد
املربور واحلج بينهما، ملا كفارة العمرة إىل العمرُة" :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال وقد
."اجلنة إال جزاء له ليس
."أمه ولدته كيوم ذنوبه من خرج يفسُق ومل يرفُث فلم حج مَن" :وسلم عليه اهلل صلى ـ وقال
.والدعاء والذكر والصدقة والصيام الصالة تتضمَّن وشعائره احلج مناسك فإن ما وحلكمة
إبراهيم مقام من واختذوا) :تعاىل لقوله الطواف بعد إبراهيم مقام خلف ركعتني أداء املشروع فمن
.125(:البقرة) (مصلى
من ففدية رأسه من أذًى به أو مريضًا منكم كان فمَن) :تعاىل قال واهلَدْي، الصيام احلج كفارات ومن
.169(:البقرة) (نسُك أو صدقة أو صيام
.والقالِب القلب تشمل اليت العبادة ألوان كافة على قائم احلج إن
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التلبية ولعل العاملني، رب هلل املطلَق والتسليم اإلخالص من وتنطلق واجلوارح، النفس من وتتمكَّن
خلالقه وبدنًا نفسًا اإلنسان خلضوع الصحيح التعبري هي وسكَناته حرَكاته يف احلاج يُرَدِّدها اليت
.لك شريك ال وامللك، لك والنعمة احلمد إن لبيك، لك شريك ال لبيك لبيك، اللهم لبيك :األعظم
عليه حيرِص ما أغلى يفقدون سياحًة إليه ويذهبون تِجارةً، ويتخذونه ألقابًا، احلج يريدون الذين إن

.هلل اإلخالص وهو الوجود، يف ما أعمق عن ويغفلون احلياة، يف ما أمثن ويُضيعون العاقل،
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:لإلسالم وانتصار للمسلمني عزة احلج
:والعزيز اشتد، :اللحُم وتَعزَّز صُلْبة، أي عِزاز أرض :قوهلم من يُغلَب أن من لإلنسان مانعة حالة العزة
.الذل ضد :والعِزُّ ..يُقهَر وال يَقهَر الذي
قال الصاحلني لعباده اهلل من منحة احلقيقة يف وهي تأصيلها، علي احلِرْص جيب نفسية صفة والعزة
.8(:املنافقون) (وللمؤمنني ولرسوله العزُة وهلل) :تعاىل
ودخول واألنفس، اآلفاق يف اهلل نور وامتداد املسلمني وعِزَّة اإلسالم انتصار تُمثِّل فريضة واحلج
.مُستبْشِرِين فَرِحني أفواجًا اهلل دين يف الناس
.للحج اإلسالمي التشريع تاريخ يؤكده ما ذلك
بعد للهجرة السادس العام يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ حممد أمة على احلج تعاىل اهلل فرض لقد
وأحد الكربى بدر :غزوات وقعت فقد املنورة، املدينة يف اإلسالمي اجلهاد مراحل أدق من مرحلة
اليهود، مواجهة يف قريظة وبين النضري وبين فينقاع بين وغزوات املشركني، مواجهة يف واخلندق
.اإلسالم دولة وقامت والشر الشرك قوى وحتطَّمت

فأخرب احلرام بالبيت وطاف مكة دخل أنه منامية رؤيا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول رأى مث
اهلدي، معهم وساقوا فخرجوا العمرة، ألداء مكة إىل للسفر االستعداد إىل ودعاهم الصحابة رؤياه
وبدؤوا السَّيْر عن توقفوا ـ مكة من قريبة بئر اسم وهي ـ احلديبية يسمى مكان إىل وصلوا وملا

زائرين جاءوا وإمنا قتال، أو حلرب يأتوا مل وأهنم املسلمني موقف حقيقة ليفهموا قريشًا يراسلون
فيها يسألونين خطة إىل قريش تدعوين ال" :وسلم عليه اهلل صلى ـ وقال ..له ومعظِّمني احلرام للبيت
."إياها أعطيتُهم إال الرحم صلة
مث هذا عامهم املسلمون يرجع أن على احلديبية صالح عقد إىل واملشاورات املراسالت وانتهت
.أيام ثالثة مكة ويدخلوا القابل العام يف يأتوا
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آمنني اهلل شاء إن احلرام املسجد لتدخلُنَّ باحلق الرؤيا رسولَه اهلل صدق لقد) :تعاىل قوله ونزل
(قريبًا فتحًا ذلك دون من فجعل تعلموا مل ما فعلم ختافون ال ومقصرين رءوسكم حملقني
.27(:الفتح)
عليه اهلل صلى ـ الرسول وقال مهيب، مشهد يف مكة املسلمون دخل للهجرة السابع العام ويف
..قوًة نفسه من اليوم أراهم امرءًا اهلل رحم :يطوفون وهم ألصحابه ـ وسلم
عليه اهلل صلى ـ الرسول فجهز عهدها قريش نقضت حىت القضاء عمرة بعد آخر عام ميِض ومل



.للهجرة الثامن العام من رمضان يف مكة حنو وزحف مقاتل، آالف عشرة قِوامه جيشًا ـ وسلم
ابا يا واهلل :الرسول عم للعباس قال اجلرَّار اجليش هذا يومئذ املشركني زعيم سفيان أبو رأى وملا
إهنا سفيان أبا يا :للمفاهيم مصححًا العباس له فقال عظيمًا الغداة أخيك ابن ملك اصبح لقد الفضل
.النبوة
ونصره وعده صدق وحده، اهلل إال إله ال :اليوم ذلك شعار وكان األصنام وحتطيم مكة فتح ومت
.وحده األحزاب وهزم عبده،
العام كان فلما الوثنية طريقتهم على احلج يؤدون املشركون ظل فقد الشرك دولة اهنيار ورغم
وخالل املسلمني، احلجاج على أمريًا ـ عنه اهلل رضي ـ الصديق بكر أبو ذهب للهجرة التاسع
املتحدث وأعلن اجلاهلية، مظاهر كل من احلج تصفية تعلن "براءة" سورة نزلت احلج موسم
املأل أمام ـ عنه اهلل رضي ـ طالب أيب بن علي وهو ـ وسلم عليه هلل صلى ـ للرسول الرمسي
:أساسية مبادئ أربعة عرفة يوم وهو األكرب احلج يوم واملشركني املسلمني من
له كان ومَن عُريان، بالبيت يطوف وال مشرك، العام بعد حيج وال كافر، اجلنة يدخل ال الناس أيها
.مدته إىل فعهده عهد اهلل رسول عند
آمنوا الذين أيها يا) :تعاىل قوله نزل املشركني منع بسبب اقتصاديًّا كسادًا املسلمون توجَّس وعندما
اهلل يغنيكم فسوف عيلة خفتم وإن هذا عامهم بعد احلرام املسجد يقربوا فال جنَس املشركون إمنا
.28(:التوبة) (حكيم عليم اهلل إن شاء إن فضله من
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والبالغ اإلسالم حجة ألداء يَزِيدون أو ألف مائة يف اهلل رسول خرج للهجرة العاشر العام ويف
اإلسالم لكم ورَضِيُت نعميت عليكم وأمتمُت دينَكم لكم أكملُت اليوم) :تعاىل قوله ونزل والوداع
.3(:املائدة) (دينًا
.اإلسالم وانتصار املسلمني عزة ليؤكد عام كل احلج يتجدد وهكذا
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:الوعي وتنمية احلج
وتنمية والقيم باملقدسات الوعي يقظة املثلى، احلياة مسرية واستمرار األمة لبقاء الضروري من

.اجمليدة اهلل بأيام والعقل القلب وإحياء وأخالقه، الدين بأصول الذاكرة
إن اهلل بأيام وذكِّرهم النور إىل الظلُمات من قومك أخرْج أن بآياتِنا موسى أرسلنا ولقد) :تعاىل قال
.5(:إبراهيم) (شكور صبار لكل آليات ذلك يف

.والقيَم والشرع الدين النِّعَم قمة ويف وآالئه، بنِعَمِه التذكري هو اهلل بأيام فالتذكري



املسلمني، هِمَم وتُشحذ اإلسالمية الشعوب آمال وتُجَدِّد األمة، ذاكرة حتيي إهلية فريضة واحلج
.األعلى واملأل الروحي السموِّ آفاق إىل وعقله املؤمن بنفس وتَتعالَى
بيت وقلبه عقله على ويتوارد املنورة املدينة ينسى ال مكة إىل ويذهب حيج عندما املسلم إن

يف دائمًا جيعلها ما واألحداث واملواقف الذكريات من هلا الثالثة األماكن فهذه ..الشريف املقدس
.اإلسالمي الشعور بُؤرة
واختذوا وأمنًا للناس مثابًة البيت جعلنا وإذ) :تعاىل قال املشرَّفة، بالكعبة واحلج الصالة ارتبطت لقد
والركع والعاكفني للطائفني بييَت طَهِّرا أن وإمساعيل إبراهيم إىل وعهدنا مصلى إبراهيم مقام من

ثراها اهلل وجعل واألنصار، املهاجرين متَلَقَّى املنوَّرة املدينة كانت وقد .125(:البقرة) (السجود
.واملرسلني األنبياء خامت حممد لسيدنا مثوًى
من امليمونة الرحلة بدأت حيث وسيناء والقدس مكة بني جيمع قدسيًّا رباطًا واملعراج اإلسراء وكان
إىل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول صعد هناك ومن .القدس يف وانتهت بسيناء ومرت مكة

قال ..الليل من يسري جزء يف ذلك كل بدأ، حيث من عاد مث األعلى العَلِيُّ حيث إىل العال، السماوات
حوله باركنا الذي األقصى املسجد إىل احلرام املسجد من ليالً بعبده أسرى الذي سبحان) :تعاىل
.1(:اإلسراء) (البصري السميع هو إنه آياتنا من لنريَه
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البلد وهذا .سنني وطور .والزيتون والتني) :تعاىل قوله يف والقدس وسيناء مبكة تعاىل اهلل وأقسم
.3(ـ1:التني) (األمني
رب هلل اخلالص التوحيد إىل ودعا السالم عليه عيسى ولد حيث املقدس ببيت قسم والزيتون فالتني
املكرمة مبكة قسم األمني والبلد تكليمًا، موسى اهلل كلم حيث بسيناء قسم سينني وطور العاملني،
عمَّ اليت التوحيد برسائل هنا فالتذكري جهاده، حق اهلل يف وجاهد وبُعِث حممد سيدنا وُلِد حيث
.اآلفاق نورها
إال الرحال تشد ال" :فقال واحد سياق يف املقدَّسة األرض ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول ومجع
."األقصى واملسجد احلرام، واملسجد هذا، مسجدي :مساجد ثالثة إىل
.حرصه وبالغ املسلم اهتمام وتستحق مضاعَف، وثواب خاصة مزنلة هلا الثالثة املساجد فهذه
أمانة وأهنا وقدسيتها، األرض هذه حبرمة املسلمة األجيال لدى الوعي غرس إىل قصوى حاجة يف إننا
أعراضِنا يف التفريط بدأ قد نكون الشريف لقدسنا بالدُّون نرضى ويوم يتجزَّأ، ال فريد وعقد أعناقنا يف
.مجيعًا ومقدساتنا كلها
.رفيعًا اجتماعيًّا سلوكًا ومينحه وبدنًا، نفسًا املسلم ويريب الذاكرة، ويُحيي الوعي يغرس احلج إن
املساجد حُرْمة على واحلفاظ اهلل بعهد والوفاء ورسوله هلل الوالء املسلم يف يُجَدِّد احلج إن



.الكامل واإلخالص النفسي النقاء فيه يؤصل مما واألعراض
ويتذكر نزوهلا أماكن ويتلمَّس معناها يستشعر الكرمي القرآن آيات أمام طوياًل يقف احلاج املسلم إن

اهلل سبيل عن ويصدون كفروا الذين إن) :تعاىل قوله مثل يف تأمالته ويُعيد تارخيها، أحداث
من نذقه بظلم بإحلاد فيه يرد ومَن والباد فيه العاكف سواًء للناس جعلناه الذي احلرام واملسجد
.25(:احلج) (أليم عذاب
.القيامة يوم إىل رباط يف جيعله ما وهذا
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:الرمحاء لقوة تأكيد احلج
اهلل آتاه مَن إال متامها يف مناسكها يزاول وال األمني، القوي إال مشاعرها بأداء يفي ال فريضة احلج
كبري قلب ذا وكان بدنُه وقوي إميانه كمُل من إال العليا آفاقها يستشعر وال واجلسم، العلم يف بسطة
.مطمئنة ونفس
لألموال، وبذل لألوالد وهجر لألوطان ترك احلج ويف العذاب، من قطعة والسفر سفر، احلج إن
الروح، شقيق فاملال شديد، وجتلُّد كبري نفسي وحتمُّل وجل، عز باهلل صادق يقني إىل حيتاج وذلك
.القلوب سويداء يف األوطان وحب مَجْبَنة، والولد
حول فالطواف البدن، وهزال البأس، وقلة واخلوَر، الضعف مع املناسك أداء اليسري من وليس
إىل حاجة يف واختالطهم الناس وتكأكؤ الزحام وسط سبعًا واملروة الصفا بني والسعي سبعًا، الكعبة
ينكفئ أو شخص يقع ال حىت وسَعْيهم طوافهم يف بالناس وتترفق املشقة، هذه مع تتكافأ رحيمة قوة
.صغري على يقسو أو امرأة يُزاحم أو إنسان
مأكلها ويف ومناخِها، طقسها يف احلياة ظروف اختالف مع مىن أرض ويف اهلل عرفات يف واإلقامة
قويًّا اإلنسان ليكون طاهرة روحًا يضم سليمًا جسدًا يتطلب ذلك كل .ويقظَتِها نومها ويف ومشرهبا،
.احلاجات بذوي شفوقًا البائسني، على حانيًا بالضعفاء رحيمًا جلدًا،
بقوة ويشدها ناقته بزمام يُمسك الوداع حجة يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول كان وقد
..السكينَة ..السكينَة ..الناس أيها :الشريفة اليمىن بيده ويشري وينادي الناس، زحام يف تُسرع ال حىت
وكظم التواضع تعين اليت الرحيمة القوة على تقوم وتربية املسلم تربية يف احلج أمهية تتأكد هنا ومن
.اخللُق وحسن والتواضع والرفق واألناة واحللم الغيظ
الذين .للمتقني أعدت واألرض السماوات عرضها وجنة ربكم من مغفرة إىل وسارعوا) :تعاىل قال
آل) (احملسنني حيب واهلل الناس عن والعافني الغيظ والكاظمني والضراء السراء يف ينفقون
.134(ـ133:عمران
.وألزم آكَد احلج يف أهنا إال وقت كل يف املسلم شِعار كانت وإن الصفات فهذه
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املصلحون، إليه يهدف ما وأعلى املرء، به يتخلق ما أمسى هي الرمحاء قوة أو الرحيمة القوة إن
.العيون تراه ما وأهبى العقالء، فيه يفكر ما وأعظم
واالستعالء بالنفس والغرور االنتقام وحب الغلَبة على تقوم اليت الغامشة بالقوة ينادي البعض إن

.بالذات
.الفكرية العاهات وذوي احلمقى يف إال الشرِّيرة الغامشة القوة تلك تكون ولن
النفس قوة واجلسم، البدن قوة والفكر، العقل قوة ألوانِها، جبميع القوة إىل يدعو اإلسالم إن

احلرُمات عن وتذود احلق وتَصُون الدين حتمي اليت الرمحاء قوة لكنها والعتَاد، العدة قوة والقلب،
.أمجعني للناس واألمان األمن وحتقق للمظلومني، وتنتصر املقدَّسات، عن وتدافع
وعدوكم اهلل عدو به ترهبون اخليل رباط ومن قوة من استطعتم ما هلم وأعدوا) :تعاىل اهلل قال

وإن .تظلمون ال وأنتم إليكم يوفَّ شيء من تنفقوا وما يعلمهم واهلل تعلموهنم ال دوهنم من وآخرين
.61(ـ60:األنفال) (العليم السميع هو إنه اهلل على وتوكَّل هلا فاجنح للسَّلْم جنحوا
صلى ـ اهلل رسول على مرَّ جلدًا فتًى أن ـ الصحيح رجال ورجاله ـ الطرباين رواه حديث ويف
ـ فقال اجلهاد يريدون اهلل، سبيل يف هذا كان لو :قوته من تعجبًا الصحابة فقال ـ وسلم عليه اهلل
يسعى خرج كان وإن اهلل، سبيل يف فهو صغارًا ولده على يسعى خرج كان إن" :والسالم الصالة عليه
سبيل يف فهو يعفها نفسه على يسعى خرج كان وإن اهلل، سبيل يف فهو كبريين شيخني أبوين على
."الشيطان سبيل يف فهو ومفاخرًة رياًء خرج كان وإن اهلل،
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:اهلل إىل والطريق الكعبة إىل الطريق
إال احلج ينوي أن ملسلم يصح ال احلجة، ذي من وعشر القعدة وذو شوال هو زماين ميقات للحج
.فقط الوقت هذا يف

احلج ناويًا ركعتني، مؤديًّا متطهرًا إال يتجاوزه وال حمرم وهو إال احلاج يعبُره ال مكاين ميقات وللحج
لبيك، اللهم لبيك مين، وتقبَّلْه يل فيسِّرْه احلج نويت إين اللهم :قائاًل بالتلبية، صوته رافعًا العمرة، أو
.لك شريك ال وامللك لك والنعمة احلمد إن لبيك، لك شريك ال لبيك
وتقليم الشعر وحلق الطِّيب، ومس واحمليط، املَخِيط لبس من اإلحرام حمظورات احملرِم يتجنَّب مث

.اخل ..الشجر وقطع الصيد وقتل األظفار
.النصوح بالتوبة اهلل إىل طريقه يبدأ املسلم فإن حمرمًا الكعبة إىل طريقه يبدأ احلاج كان فإذا
(تفلحون لعلكم املؤمنون أيها مجيعًا اهلل إىل وتوبوا) :تعاىل قوله يف عامًّا هبا األمر جاء فقد



.31(:النور)
.املنهج على واستقامة العود، عدم على وعزْم وقع، ما على وندَم املعصية، عن إقالع التوبة وحقيقة
فمَن الندَم، غري آخر ملعىن املعصية ترك كمَن وذلك توبة، اإلقالع يكون ال وقد اإلصرار، مع توبة فال
التوبة فإن .تائبًا يعد ال هبا متعلقًا قلبه ويظل لضررها اخلمر ترك أو هلا استطاعته لعدم الفاحشة ترك
.تعاىل اهلل مرضاة حنو واحدة استقامة يف اجلوارح حركة تصحبه قليب عمل
:تعاىل اهلل قال .السيئة متحو احلسنة فإن بالتقوى؛ التزوُّد من بد فال معصيته آثار املرء ميحو ولكي
(للذاكرين ذكرى ذلك السيئات يذهنب احلسنات إن الليل من وزلفًا النهار طريف الصالة وأقم)
.114(:هود)
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وقد .فيها مساحمتهم أو أهلها إىل املظامل رد من فالبد العباد حبقوق متعلقة املعصية كانت وإذا
املفلس :قالوا املفلِس؟ مَن أتدرون" :فقال يومًا، أصحابه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول سأل
وزكاة، وصيام بصالة القيامة يوم يأيت مَن أميت من املفلس إن :فقال متاع، وال له درهم ال مَن فينا
من هذا فيُعطَى هذا، وضرب هذا، دم وسفك هذا، مال وأكل هذا، وقذف هذا، شتم وقد ويأيت
عليه فطرحت خطاياهم من أُخِذ عليه، ما يقضي أن قبل حسناتُه فَنِيَت فإن حسناته من وهذا حسناته،
."النار يف طُرِح مث
النفس إىل األمارة النفس من الترقي يف يأخذ بالتوبة تعاىل اهلل إىل طريقه يبدأ حني املسلم إن

.املطمئنة النفس إىل اللوامة،
ويهوي القبيح، هلا ويُزَيِّن الكاذبة األماين ويَعِدها بالباطل فيها يقذف الشيطان قرينها األمارة فالنفس
.سحيق مكان إىل هبا

الرب إىل املسارعة إىل وتدفعه اهلل، جنب يف تقصريه على صاحبها تلوم اليت هي اللوامة والنفس
.األمان شاطئ إىل والنجاة واخلري،
والصاحلني األنبياء مسالك وسلكت وحكمته حكمه يف رهبا إىل اطمأنت اليت هي املطمئنة والنفس
.مرضيًة راضيًة ربِّك إىل ارجعي .املطمئنُة النفس أيتها يا) :الكرمي اإلهلي النداء ذلك فاستحقَّت
.30(ـ27:الفجر) (جنيت وادخلي .عبادي يف فادخلي
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:الكون وطواف الكعبة طواف
أو إفاضة طواف أو قدوم، طواف يكون وقد املشرَّفَة، الكعبة حول الطواف ومناسكِه احلج شعائر من
.ودَاع طواف



.الكعبة رؤية عند القُدوم فطواف
.بركعتني تُحيَّى اليت املساجد سائر خالف على بالطواف احلرام املسجد فتحية
بالبيت عهده آخر ليكون مكة من خيرج ملَن الوداع وطواف الركن، طواف هو اإلفاضة وطواف
.احلرام
الطهارة له فيشترط كالصالة وهو به، وتنتهي اهلل باسم األسود احلجر من تبدأ أشواط سبعة والطواف
.فيه الكالم لنا أُبيح أنه إال والنجَس احلدَث من

ـ حممد خامتهم إىل وإمساعيل إبراهيم عهد من األنبياء تاريخ لنا يستحضر الكعبة حول والطواف
.اهلل سبيل يف والدعوة اجلهاد على يقوم الذي التاريخ ذلك ـ وسلم مجيعًا عليهم اهلل صلى
السماوات ملكوت يف والقلب العقل طواف إىل يُحَفِّزه ما الكعبة حول املسلم طواف يف ولعل

.واآلفاق األنفس آيات واستكشاف واألرض،
باسم اقرأ) :األول اإلهلي التوجيه هلذا استجابًة واحلضارة، والعلم القراءة أمة هي اإلسالمية األمة فإن
مل ما اإلنسان علم .بالقلم علم الذي .األكرم وربك اقرأ .علق من اإلنسان خلق .خلق الذي ربك
.5(ـ1:العلق سورة) (يعلم
من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال كتابًا الكربى اإلسالم معجزة تكون الرساالت تاريخ يف مرة وألول
السنن عن البحث إىل ويدفع والربهان، باحلجة ويُطالب والتأمل بالنظر مساء صباح يُنادي خلفه،
اجلبال، قمم به ويعلو األرض، أعماق يف به ويغوص الفضاء، أجواء يف باإلنسان ويسبح الكونية،
اهلل خلق ما على ويتعرف النجوم، ويَستَطلِع األمواج، معه ويركب هبجة، ذات حدائق يف به وميشي
.دابة من
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واألرض السماوات خلق يف إن) :يقول حيث اهلل وصدق منظور، قرآن والكون مقروء كون فالقرآن
ماء من السماء من اهلل أنزل وما الناس ينفع مبا البحر يف جتري اليت والفلك والنهار الليل واختالف
السماء بني املسخَّر والسحاب الرياح وتصريف دابة كل من فيها وبثَّ موهتا بعد األرض به فأحيا
.164(:البقرة سورة) (يعقلون لقوم آليات واألرض
وحققوا أقصاه، إىل أقصاه من العامل حكموا الكون يف والقلب العقل طواف عَقِلوا يوم املسلمني إن

وقرطبة وصقلية والقاهرة ودمشق بغداد يف اإلسالمية احلضارة مراكز وكانت األرضي، الفردوس
.للعاملني واهلداية النور مشاعل وغريها
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:واملروءة الصفاء وسعي واملروة الصفا سعي



اآلن وأصبحا الكعبة، من قريبان جبالن األصل يف ومها واملروة، الصفا بني السعي احلج مناسك من
اهلل شعائر من واملروة الصفا إن) :الكرمية اآلية بقراءة الصفا من السعي يبدأ احلرام، املسجد داخل
سورة) (عليم شاكر هلل فإن خريًا تطوع من هبما يَطَّوَّف أن عليه جناح فال اعتمر أو البيت حج فمن
.158(:البقرة
إين :فقال عائشة السيدة خالته الزبري بن عروة سأل وقد ركنًا، ليس السعي أن البعض يتوهم وقد
الصفا إن) :يقول تعاىل اهلل ألن :قال لِمَ؟ :قالت ضرَّه، ما واملروة الصفا بني يَطُف مل لو رجاًل ألظن
الصفا بني يَطُف مل عمرته وال امرئ حج اهلل أمتَّ ما :فقالت اآلية، آخر إىل (..اهلل شعائر من واملروة
ذاك؟ كان فيم تدري وهل ،"هبما يطَّوَّف ال أن عليه جناَح فال" :لَكان تقول كما كان ولو واملروة،
ونائلة، إساف هلما يقال البحر شط على لصنمني اجلاهلية يف يهلون كانوا األنصار أن ذاك كان إمنا
للذي بينهما يطوفوا أن كرهوا اإلسالم جاء فلما حيلقون مث واملروة، الصفا بني فيطوفون جييئون مث
آخرها إىل (... اهلل شعائر من واملروة الصفا إن) :وجل عز اهلل فأنزل اجلاهلية يف يصنعون كانوا
خريًا كلها احلياة مناحي يف نسعى أن بنا فأحرى واملروة الصفا بني يسعى احلاج كان وإذا فطافوا
.ومعروفًا وبِرًّا
نودي إذا آمنوا الذين أيها يا) :تعاىل اهلل قال الرمحن، وبيوت والصالة اهلل ذكر إىل سعى فهناك
سورة) (تعلمون كنتم إن لكم خري ذلكم البيع وذروا اهلل ذكر إىل فاسعَوا اجلمُعة يوم من للصالة
.9(:اجلمعة
يف املسلمني اجتماع ألمهية النداء وقت اجلمعة عليه جيب ممن عمل أي مباشرة شرعًا يصح فال

.اهلل ويف هلل حمبة ويتعارفون الدين يف ويتفقهون القرآن يتدارسون اهلل بيوت رحاب
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..والشدة البأساء ويتحمل وينقِّب عنها يبحث املؤمن ضالَّة احلكمة فإن العلم لطلب سعى وهناك
سلك مَن" :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال حبان وابن ماجة وابن داود أبو رواه حديث ويف
رضًا العلم لطالب أجنحتَها لَتَضَع املالئكة وإن .اجلنة إىل طريقًا له اهلل سهَّل علمًا فيه يلتمس طريقًا
وفضل املاء، يف احليتان حىت األرض يف ومن السماوات يف من له يَستَغفِر العامل وإن .صنع مبا
العلماء وإن األنبياء، ورَثة العلماء وإن الكواكب، سائر على البدر ليلة القمر كفضل العابد على العامل
."وافر حبظ أخذ أخذه فمن العلم، ورثوا إمنا درمهًا، وال دينارًا يورِّثوا مل

أجزل وثوابه السعي أفضل وهو ونفقاهتا، األسرة حاجات وتوفري والولد، النفس إلعفاف سعى وهناك
ونشاطه جلَده من الصحابة فرأى رجل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب على مرَّ يوم وذات الثواب،
يسعى خرج كان إن" :والسالم الصالة عليه ـ فقال اهلل، سبيل يف هذا كان لو اهلل رسول يا :فقالوا
سبيل يف فهو كبريين شيخني أبوين على يسعى خرج كان وإن اهلل، سبيل يف فهو صغارًا ولده على



ومفاخرة رياًء يسعى خرج كان وإن اهلل، سبيل يف فهو يعفها نفسه على يسعى خرج كان وإن اهلل،
.(الصحيح رجال ورجاله الطرباين رواه) "الشيطان سبيل يف فهو
ـ قال احلديث صحيح ويف احملتاجني، وكفالة للضعفاء العون وتيسري الناس حوائج يف سعى وهناك
يوم كرَب من كربة عنه اهلل نفَّس الدنيا كرَب من كربًة مؤمن عن نفَّس مَن" :والسالم الصالة عليه
الدنيا يف اهلل ستره مسلمًا ستر ومن واآلخرة، الدنيا يف عليه اهلل يسر معسر على يسَّر ومن القيامة،
."أخيه عون يف العبد كان ما العبد عون يف واهلل واآلخرة،
)128/2(

كاجلهاد السامي الديين العمل قِمَم يَعدِل وهو لليتامى، ورعاية واملساكني األرامل على سعي وهناك
األرملة على الساعي" :والسالم الصالة عليه ـ قال .انقطاع بغري النهار وصيام نوم بغري الليل وقيام

ال وكالصائم يفتُر ال وكالقائم :قال وأحسبه هريرة أبو قال ."اهلل سبيل يف كاجملاهد واملِسكني
.يُفطِر
باهلل صلته بقَدْر بنَّاًء مثمرًا السعي ويكون احلثيث، بالسعي مرتبطة واستمرارها احلياة حركة إن

.الصفاء ويسود املُروءة، وتنتشر اخلري، يعم حينئذ اهلل مبنهج والتزامه
)128/3(

:البشر وتَعارُف اهلل عرفات
وقد احلج، فاته الوُقوف فاتَه ومَن احلجة، ذي من التاسع يوم بعرفة الوقوف هو احلج يف ركن أهم
."عرفة احلج" :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال
احلياة استشراف يُحاولون واحد، ومكان زمان يف املوحَّد، اإلحرام بزي مؤلَّفة آالفًا احلجيج ويلتقي
األلقاب مُتَجاوِزين واألنساب، األعراق على مُتَعالني والشهَوات، الزخرف من جمرَّدين أصلها يف

.الضارع والدعاء اخلالص بالوالء تعاىل اهلل إىل جيأرون واملراتب،
فيه اهلل يعتق أن من أكثر يوم من ما" :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال مسلم صحيح ويف
."هؤالء؟ أراد ما :فيقول املالئكة هبم يباهي مث يتجلى لَيدنو وإنه عرفة، يوم من النار، من عبيدًا
وكرامة الدنيا سعادة حيققوا كي الناس هبا ويتعايش احلياة، عليها تقوم عُلْيا قيَمًا يؤكد عرفة يوم إن

.اآلخرة
يف اجمليد القرآن سجله الذي اإلنساين والتقارب البشري التعارف بضرورة يذكرنا عرفة يوم إن
اهلل عند أكرمَكم إن لتعارفوا وقبائل شعوبًا وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنَّا الناس أيها يا) :قوله
.13(:احلجرات سورة) (خبري عليم اهلل إن أتقاكم
حقوقًا يتطلب اإلنسان منه توالَد الذي األول والرحِم البشر، منه انبثق الذي الواحد األصل إن

احلرُمات، أعظم من والعِرْض املال وحرمة واحترامها، كرامتها هلا اإلنسانية فالنفس ..وواجبات



مَن أنه إسرائيل بين على كتبنا ذلك أجل من) :تعاىل اهلل قال بأسرها، اإلنسانية تُمثِّل الواحدة والنفس
(مجيعًا الناس أحيا فكأمنا أحياها ومَن مجيعًا الناس قتل فكأمنا األرض يف فساد أو نفس بغري نفسًا قتل
.32(:املائدة سورة)
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هذا؟ يوم أي أتدرون" :عامة نصيحة يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول قال الوداع خطبة ويف
:قالوا النحر؟ يوم هذا أليس :قال امسه، بغري سيُسَمِّيه أنه ظننَّا حىت فسكت أعلم، ورسوله اهلل :قالوا
:قال امسه، بغري سيُسَمِّيه أنه ظننَّا حىت فسكت أعلم، ورسوله اهلل :قالوا هذا؟ شهر أي :قال بلى،
أن ظننَّا حىت فسكت أعلم، ورسوله اهلل :قالوا هذا؟ بلد أي :قال .بلَى :قالوا احلجة، ذا أليس
حرام عليكم وأموالكم دماءكم فإن :قال بلى، :قالوا احلرام، بالبلد أليس :قال امسه، بغري سيسميه
:قالوا بلغت؟ هل أال ربكم، تَلْقَوْن يوم إىل هذا، بلدكم يف هذا، شهركم يف هذا، يومكم كحرمة
بعدي تَرجعوا فال سامع، من أوعى مبلَّغ فربَّ الغائب، منكم الشاهد فليبلِّغ اشهد، اللهم :قال نعم،
."بعض رقاب بعضكم يضرب كفارًا
اإلسالمية أمتنا صالح أن نوقن املسلمني حنن جتعلنا اهلل عرفات يف تلتقي اليت احلاشدة اجلموع إن

من نُعانيه ما إزاء فنحن ..اجملتمع يف والوَحْدة العقيدة، يف التوحيد والوَحدة، بالتوحيد مرهون
وسيلة هناك تكون لن ـ اآلمثة والتيارات االجتماعي والفساد اخللُقي واالحنراف اإلحلادي الزحف
.العاملني رب هلل اخلاِلص التوحيد كلمة إىل األمة نُعِيد أن إال للخالص
بالوَحدة إال حياهتم للمسلمني تستقيم لن الدولية والكتَل العاملية، االحتكارات مواجَهة يف وحنن
(فاعبدوِن ربكم وأنا واحدًة أمةً أمتكم هذه إن) :تعاىل اهلل قال ..والبشري االقتصادي والتكامل

.92(:األنبياء سورة)
مثل وتعاطفهم وترامحِهم توادِّهم يف املؤمنني مثَل" :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول وقال
."واحلمى بالسهر اجلسَِد سائر له تداعَى عضٌو منه اشتكى إذا اجلسد
وإمكانات ضخمة وموارد وَفرية خبريات اهلل حبَاها قد املُحِيط إىل املُحِيط من اإلسالمية األمة إن
.املُبارَكة بثمراهتا تَنفَحَهم كي مساءَ؛ صباَح املؤمنني تُنادي هائلة
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والسياسية، واالقتصادية الفكرية احلياة نواحي خمتلف يف ورجاهلا األمة زعماء تُجَمِّع عرفات وقفة إن
.اجملتمع إصالح أمانة ويتحملوا املسلمني أحوال يتدارسوا كي
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:االجتماعي والتكافل واألُضْحية اهلَدْي



.واألُضحية احلج يف اهلَدْي تُعَظَّم، اليت اهلل وحرُمات القلوب وتقوى اهلل شعائر من
.النَّعَم من احلرَم إىل يُهدَى ما :واهلدي
تُفعَل ألهنا بذلك؛ سُمِّيت األضحى، عيد أيام تعاىل اهلل إىل هبا يُتَقَرَّب اليت الذبيحة هي :واألضحية
عليه ـ إلمساعيل الفداء بقصة تذكرنا وهي النهار، أول يف الشمس ارتفاع وهو الضُّحَى، وقت
سورة) (عَظيٍم بذِبْح وفديناه) :تعاىل اهلل قال .السماء من بكبش اهلل افتداه حني ـ السالم
.107(:الصافات
مَنْسَكًا جعلنا أمة ولكل) :تعاىل اهلل قال مجيعًا، اهلل رساالت عليها التقت شريعة واهلدي واألضحية
(املخبتني وبشِّر أسلموا فله واحد إله فإهلكم األنعام هبيمة من رزقهم ما على اهلل اسم ليذكروا
.34(:احلج سورة)
.بعده الثالثة التشريق وأيام احلجة ذي من العاشر يوم هو زمنيًّا ميقاتًا واألضحية للهدي اهلل جعل وقد
هبيمة من رزقهم ما على معلومات أيام يف اهلل اسم ويذكروا هلم منافع ليشهدوا) :تعاىل اهلل قال
.28(:احلج سورة) .(الفقري البائس وأطعموا منها فكلوا األنعام
ويف املسلمني، على التوسِعَة هبا مقصود رمضان، هناية يف الفطر زكاة تقابل النحر عيد يف فاألُضحية
:والسالم الصالة عليه ـ فقال ومُعاناة، مالية ضائقة باملسلمني كان ـ اهلل رسول عهد على ـ عاٍم
يُوَزَّع بل يُدَّخَر ال األُضحية حلم أن أي ."شيء منه بيته ويف ثالثة بعد يَصبَحَنَّ فال منكم ضحَّى مَن"
اهلل رسول يا :الصحابة قال التايل العام كان فلما .فقط أيام ثالثَة املسلم منه ويأكل الفقراء، على
ذلك فإن وادَّخِروا وأطعموا كُلوا" :وسلم عليه اهلل صلى ـ فقال !املاضي؟ العام فعلنا كما نفعل
."فيه تُعِينوا أن فأردُت جهد بالناس كان العام
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الرياء من خاٍل وهو لذاته، بالواجب قيام املالية احلقوق من وغريه احلق هذا بأداء املسلم قيام إن
ولكن دماؤُها وال حلومُها اهلَل ينال لن) :تعاىل اهلل قال وجل، عز اهلل عند ويَحتَسِبه واألذى، واملَن
جزاًء منكم نُرِيد ال اهلِل لِوَجِْه نُطعِمُكُْم إِنَّما) :شأنه جل ويقول ،37(:احلج سورة) (منكُْم التقوى ينالُه
.9(:اإلنسان سورة) (شكورًا وال
وذات اهلل، خلق مساعدة يف اهلل مبال املشاركة علينا يُحتِّم والواجب فيه، استخلفنا اهلل مال فاملال
ال مَن على فليَعُْد ظهر فضل معه كان مَن :ألصحابه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال يوم
ما املال أصناف من فذكر الراوي قال له، زاد ال من على به فليعد زاد من فضل له كان ومن له، ظهر
."فضل يف منا ألحد حق ال أنه رأينا حىت ذكر
فمآكل ذلك عدا وما القيامة، يوم صدقته ظل يف إنسان فكل به تصدق ما إال ماله من للمرء وليس
.خادِعة ومظاهر تَبلَى ومالبس تَفنَى



صلى ـ النيب فقال شاةً، ذحبوا أهنم ـ الترمذي رواه كما ـ عائشة السيدة حتكي رائع تشبيه ويف
كلها بقي :والسالم الصالة عليه ـ قال كتفها إال منها بقي ما :قالت منها؟ بقي ما ـ وسلم عليه اهلل
.كتفها غري
الغري، إىل منفعته عادت وإن الباقي، هو الشاة من أنفق فالذي اجلميل، الرائع املعىن هذا إىل فلننظر
.الشخص إىل منفعته عادت وإن الفاين هو الشاة من تُرك والذي
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:للشيطان رغمًا اجلمرات رمي
اجلمرة وهي احلجة، ذي من العاشر يوم العقَبَة مجرة برمي ويبدأ اجلمَرات، رمي احلج مناسك من

بعد الثالثة التشريق أيام يف والكربى والوسطى الصغرى الثالث للجمرات الرمي يكون مث الكربى،
.العيد
إمث فال تأخر ومن عليه إمث فال يومني يف تعجَّل فمَن معدوداٍت أيام يف اهلل واذكروا) :تعاىل اهلل قال
.203(:البقرة سورة) (حتشرون إليه أنكم واعلموا اهلل واتقوا اتقى ملَن عليه
تأخَّر وملَن حصاة، وأربعون تسع تعجَّل ملَن احلصيات وجمموع حصيات، بسبع تُرمَى مجرة وكل
.وحزبه للشيطان رغمًا أكرب واهلل اهلل بسم :حصاة كل عند الرامي ويقول سبعون،
وقد لإلنسان، عدو الشيطان فإن املسلم، حياة يف العميقة داللته له احلج يف الرمزي املوقف وهذا
احلق عن الناس يصرف كي األرض، إىل ـ السالم عليه ـ آدم هبوط منذ نفسه على العهد اختذ
.واخلري
ومن أيديهم بني من آلتينَّهم مث .املستقيم صراطك هلم ألقعدنَّ أغويتين فبما قال) :تعاىل اهلل قال
.17(:األعراف سورة) (شاكرين أكثرهم جتد وال مشائلهم وعن أمياهنم وعن خلفهم
عبادي إن) :فقال الشيطان نزغات من الصاحلني عباده حيمي أن ـ احلق ووعدُه ـ اهلل وعد وقد
.42(:احلجر سورة) .(الغاوين من اتبعك مَن إال سلطان عليهم لك ليس
اهلل ذِكْر عن يصُدُّ فالشيطان احلق، وتكذيب بالشر إيعاد مجلتها يف وهي متعددة، الشيطان سبُل إن

السلوك احنراف إىل ويدفعهم مواقيتها عن ويُلهيهم العبادة، يف اخلُشوع عن الناس ويشغل والصالة،
وامليسر اخلمر إمنا آمنوا الذين أيها يا) :تعاىل اهلل قال ..القبح هلم ويُزيِّن والعقيدة، والفكر
يُوقع أن الشيطان يريد إمنا .تفلحون لعلكم فاجتنبوه الشيطان عمل من رجس واألزالم واألنصاب
(منتهون أنتم فهل الصالة وعن اهلل ذكر عن ويصدَّكم وامليسر اخلمر يف والبغضاء العداوة بينكم
.91(ـ90:املائدة سورة)
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:تعاىل اهلل قال ..اجلنب فيهم ويَغرِس الوهَن قلوهبم يف ويُلقي اجلهاد من أولياءه خيوِّف والشيطان
ونعم اهلل حسبنا وقالوا إميانًا فزادهم فاخشَوْهم لكم مجعوا قد الناس إن الناس هلم قال الذين)

.عظيم فضل ذو واهلل اهلل رضوان واتبعوا سوء ميسسهم مل وفضل اهلل من بنعمة فانقلبوا .الوكيل
آل سورة) (مؤمنني كنتم إن وخافوِن ختافوهم فال أولياءه يُخوِّف الشيطان ذلكم إمنا
.75(ـ73:عمران
:تعاىل اهلل قال لشريعته، والوالء اهلل منهج حتكيم عن ويَصرِفهم اإلميان عن الناس يصُد والشيطان

إىل يتحاكموا أن يريدون قبلك من أنزل وما إليك أنزل مبا آمنوا إهنم يزعُمون الذين إىل تر أمل)
.60(:النساء سورة) .(بعيدًا ضاللًا يضلهم أن الشيطان ويريد به يكفروا أن أُمِروا وقد الطاغوت
وخوف الدنيا حب قلوهبم يف ويقذِف االجتماعي التكافل يف املُشارَكة من الناس مينع والشيطان
لكم أخرجنا ومما كسبتم ما طيبات من أنفقوا آمنوا الذين أيها يا) :تعاىل اهلل قال .يتصدقون فال الفقر
غين اهلل أن واعلموا فيه تُغمِضُوا أن إال بآخِذِيه ولستُم تنفقون منه اخلبيَث تيَمَّمُوا وال األرض من
(عليم واسع واهلل وفضاًل منه مغفرة يعدكم واهلل بالفحشاء ويأمركم الفقر يَعِدُكم الشيطان .محيد
.268(ـ 267:البقرة سورة)
اهلل قال ..املصري وبئس جهنم هي والغاوين وجنوده إبليس تنتظر الىت الوَخِيمة العاقبة فإن هنا ومن
سورة) (السعري أصحاب من ليكونوا حزبه يدعو إمنا عدوًّا فاختذوه عدوٌّ لكم الشيطان إن) :تعاىل
.6(:فاطر
:تعاىل اهلل قال اإلنس، أو اجلن من كان سواًء املتمرِّد، يعين الشيطان لفظ أن معلومًا وليكن
(غرورًا القول زخرف بعض إىل بعضهم يُوحِي واجلن اإلنس شياطني عدوًّا نيب لكل جعلنا وكذلك)
.112(:األنعام سورة)
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هلم ويزيِّن الناس به خيدع خفي كالم صاحب كل على اخلنَّاس الوَسْواس لفظ القرآن أطلق كما
.الناس صدور يف يُوسوِس الذي .اخلنَّاس الوَسْواس شر من) :فقال .إنسيًّا أو جنيًّا كان سواء القبح
.6(ـ4:الناس سورة) (والناس اجلِنَّة من
على كاملة املسئولية وتقع والتزيني، الوسوسة جمرد هو الشيطان مهمة فإن أمرٍ من يكن ومهما
واهلُدَى، النور دون عينيه ويغمض وفكره عقله ويلغي الشيطان خطُوات يتَّبِع الذي املنحرف اإلنسان
إن األمر قُضي ملا الشيطان وقال) :فقال للريب، جمااًل يدع ال مبا املسؤولية هذه القرآن وضع وقد
فاستجبتُم دعوتُكم أن إال سلطان من عليكم يلَ كان وما فأخلفتُكم ووعدتكم احلق وعد وعدكم اهلل
من أشركتموِن مبا كفرُت إين مبصرخيَّ أنتم وما مبُصرِخكم أنا ما أنفسَكم ولُوموا تلوموين فال يل
.22(:إبراهيم سورة) (أليم عذاب هلم الظاملنَي إن قبُل
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:اهلل رسول على والسالم النبوي املسجد زيارة
:ولسانه بقلبه يشدو وجتعله املُؤمِن، احلس تُثري أمور إليه تَتَداعَى النبوية الزيارة أدب عن احلديث
على وبارك إبراهيم، آل وعلى إبراهيم على صليَت كما حممد، آل وعلى حممد على صلِّ اللهم
.جميد محيد إنك العاملني، يف إبراهيم آل وعلى إبراهيم على باركت كما حممد آل وعلى حممد
تشريف، النبوي املسجد يف والصالة املنوَّرة املدينة يف التواجُد تَعنِي الكرمي الرسول زيارة إن

.واآلخرين األولني سيد على بالسالم والتشرُّف
واألنصار، املهاجرين مُلتَقَى فهي رفيعة، الدِّين يف ومزنلَتُها كبرية ومكانتها عظيم ففضلها املدينة أما
كل يف اهلل نور تنشُر اإلسالم وكتائب الرمحن جيوش خرجت ومنها اإلسالمية، الدولة تأسَّست وفيها
.مكان
وأن الدجَّال، وال الطاعون يدخلها ال أنه ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ املصدوق الصادق أخرب وقد
احلديد، خبََث الكرُي ينفي كما الناس تنفي وأهنا جُحرها، إىل احليُة تَأرِز كما املدينة إىل يأرُِز اإلميان
.يعلمون كانوا لو هلم خري املدينة وأن
إليها التفت املدينة من خرج حني العزيز عبد بن عمر أن بلغه أن ـ عنه اهلل رضي ـ مالك وعن
!املدينة؟ نفِت ممن تكون أن أختشى مزاحمُ، يا :معه ملَن قال مث فبكى
املساجد وأحد احلرام، املسجد بعد مسجد خري هو ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول ومسجد
تُشَدُّ ال" :السالم الصالة عليه ـ قال األرض، آفاق من إليها ويُسعَى الصالة، فيها تُضاعَف اليت الثالثة
."األقصى ومسجد احلرام واملسجد هذا مسجدي :مساجد ثالثة إىل إال الرِّحال
النبوي وباملسجد ."احلرام املسجد إال سواه فيما صالة ألف من خري هذا مسجدي يف صالة" :وقال
."اجلنة رياض من روضة ومنربي بييت بني ما" :الشريف احلديث ورد فضلها ويف الشريفة، الروضة
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حيث يُدفَنُون األنبياء ألن عائشة؛ السيدة حجرة األصل يف فهو الشريف اجلسد يضم الذي القرب أما
املؤمنني أم حجرة يف وهو األعلى الرفيق إىل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول انتقل وقد ميوتون،
بالرفيق وأحلقين وارمحين، يل، اغفْر اللهمَّ :يقول إليه أصغت وقد صدرها، إىل مستندًا عائشة
.األعلى
:قالت ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب زوج عائشة أن سيعد بن حيىي عن مالك اإلمام موطأ ويف
رسول تويف فلما :قالت الصدِّيق، بكر أيب على رؤياي فقصصُت حجريت يف سقطْت أقمار ثالثَة رأيُت
."خريُها وهو أقمارِك أحد هذا :بكر أبو هلا قال بيتها يف ودُفِن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل



يف املسجد حتية بصالة املسلم يبدأ أن األمني املصطفى على بالسالم والتشرُّف الزيارة يف واألدب
بأدب القِبْلة ناحية من الشريف القرب إىل يتقدم مث املسجد، من خاٍل مكان أي يف أو الشريفة الروضة
.وبركاته اهلل ورمحة النيب أيها عليك السالم :ويقول بوجهه القرب تلقاء ويقف وخشوع، وسكينة
.وسلم عليه اهلل صلى ـ وأحواله أوصافه بعض بذكر يتوسع أن حرج وال
قَدْر يتقدم مث عليه، فيسلم ـ عنه اهلل رضي ـ الصدِّيق ليواجه ذراع قَدْر ميينه جهة إىل يتقدم مث
.عليه فيسلم ـ عنه اهلل رضي ـ عمر الفاروق ليواجه أخرى ذراع
.القرب يستقبل وال القبلة فليستقبل ذلك بعد لنفسه يدعو أن الزائر أراد وإذا
جلسوا املسجد خال إذا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب أصحاب كان أنه الروايات بعض يف وجاء
عنهما اهلل رضي ـ عمر ابن وكان "يدعون القبلة استقبلوا مث مبيامنهم القرب تلقاء اليت املنرب برمانة
السالم بكر، أيب على السالم ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب على السالم :فيقول القرب إىل جييءـ 
.ينصرف مث "أيب على
:اآلفاق من عليها والقادمني املدينة أهل بني العلماء بعض وفرق
.للغُرَباء ذلك وإمنا بالقرب، الوُقوف املدينة أهل من املسجد دخل مَن يلزم وليس :مالك اإلمام فقال
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:الفتاوى يف تيمية ابن اإلمام ذلك نقل كما أيضًا، وقال
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب قرب على يقف أن سفر إىل خرج أو سفر من قَدِم ملَن بأس وال

.وعمر بكر وأليب له، ويدعو عليه فيصلى
.فسلَّموا القرب أتَوا دخلوا أو منها خرجوا إذا املدينة أهل ورأيُت :القاسم ابن قال
.عليه بالسالم وتشرفًا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ للنيب حتيًة كله ذلك
صلى ـ الرسول مسجد يف التنفل حكم يف آخر تفريق يتبعه والقادمني املدينة أهل بني التفريق وهذا
:قال مالكًا اإلمام لكن املكتوبة، إال أفضل بيته يف الرجل صالة أن فقهًا فاملعلوم .وسلم عليه اهلل
."البيوت يف التنفل من إيلَّ أحب للغرباء فيه والتنفل"
غضب اشتد يُعبَد، وثنًا قربي جتعل ال اللهم" :األمني الرسول حديث نتذكر أن إليه التنبيه جيب ومما
."مساجَد أنبيائهم قبور اختذوا قوم على اهلل
.وهَدْيه بسنته الكامل وااللتزام املِثالية، صورته يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول حنب
قرب إىل االختالف يُكثِر رجاًل رأي علي بن حسن بن حسن بن اهلل عبد أن منصور بن سعيد وروى
ال :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول إن هذا، يا" :له فقال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب
.تبلغين صالتكم فإن كنتم حيثما عليَّ وصلوا عيدًا، قربي تتخذوا
."سواء إال منه باألندلس ورجل أنت فما
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:احلجة ذي عشر
ترغيبًا ويصطفيها شأنه جل املوىل خيتارُها وأماكن أوقات يف تتجلَّى عباده على نفحات تعاىل هلل إن
.الرشاد سبيل على واستقامًة هلل حبًّا الناس يزداد حىت للثواب، ومُضاعَفة الطاعة يف
يوم املسمى وهو منه العاشر اليوم إىل احلجة ذي شهر أول من احلجة، ذي عشر النفَحات هذه من
.األضحى عيد أو النحر
فيها الصاحل العمل أيام من ما" :البخاري رواه كما ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال وقد
اهلل؟ سبيل يف اجلهاد وال :قالوا احلجة، ذي من األوائل العشر يعين ـ العشر هذه يف منه أفضُل
."بشيء ذلك من يرجع مل مث وماله بنفسه خرج رجل إال اهلل سبيل يف اجلهاد وال :قال

هذه يف العمل ألن واملعروف والرب اخلري وفعل الصاحل العمل من مَزِيد إىل يدعونا الكرمي فالرسول
وأركانه الدين بفرائض وفائه بعد فاملسلم تعاىل، اهلل عند عظيمة ومزنلة كبري ثواب له الزمنية الفترة
ومساعدة الرحم وصلة والصدقة والصيام الصالة نوافل من يستزيد هبا والقيام أداؤها عليه يتحتَّم اليت

.املكروبني مهوم وتفريج اليتامى وكفالة البؤساء ومساندة احملتاجني
.احلجة ذي من األوائل العشر يف يتأكد لكنه وقت كل يف مطلوب الصاحل العمل وهذا
بآيات القانت القائم الصائم يَعدِل وأنه دائمًا الثواب موصول اهلل سبيل يف اجملاهد أن علمنا وإذا
.احلجة ذي عشر يف عباده على اهلل فضل مدى أدركنا ـ صالة وال صيام من يَفتُر ال اهلل
يرغَبُوا وال اهلل رسول عن يتخلفوا أن األعراب من حوهلم ومَن املدينة ألهل كان ما) :تعاىل اهلل قال

موطئًا يطئون وال اهلل سبيل يف خممصة وال نصَب وال ظمأ يُصيبهم ال بأهنم ذلك نفسه عن بأنفسهم
وال .احملسنني أجر يُضيع ال اهلل إن صاحل عمل به هلم كُتِب إال نيالً عدو من ينالون وال الكفار يَغِيظ
(يعملون كانوا ما أحسن اهلل ليجزيَهم هلم كتب إال واديًا يقطعون وال كبرية ال صغرية نفقة ينفقون
.121( ـ 120 :التوبة)
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اليت احلرم األشهر من األيام فهذه الكثري، الشيء التفضيل دواعي من احلجة ذي لعشر اجتمع وقد
.ورجب واحملرم احلجة وذو القعدة ذو هي احلرم األشهر وتلك قيمًا، دينًا وجعلها تعاىل اهلل عظَّمها
واألرض السماوات خلَق يوم اهلل كتاب يف شهرًا عشر اثنا اهلل عند الشهور عدة إن) :تعاىل اهلل قال
.36( :التوبة) (أنفسكم فيهن تظلموا فال القيم الدين ذلك حرُم أربعة منها
فاحلج احلج، يف األساسي الركن ميثل الذي عرفة، يوم احلجة ذي من األوائل العشر هذه معامل ومن
.التايل العام يف يقضيَه أن وعليه احلجُّ فاتَُه بعرفة الوُقوف فاته فمَن عرفة،



يوم صيام" :وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب قال مسلم صحيح ويف جزيل، فضل له عرفة يوم وصيام
."بعده اليت والسنة قبلَه اليت السنة يكفِّر أن اهلل على أحتَسِب عرفة
إىل فتحتاج الكبائر أما الدرجات، ورفع الصغائر واملراد سنتني، يف صائمه ذنوب يكفِّر أنه واملعىن
.ألصحاهبا احلقوق رد إىل فتحتاج العباد حقوق وأما نَصُوح، توبة
الطاعات أداء عن يضعف ولكيال املناسك بأداء مشغول ألنه للحاج اليوم هذا صيام يُستَحبُّ وال

.باحلج املنوطة
.بصومه وذاك حبجه هذا واملغفرة، الرمحة باب على وقوفًا مجيعًا املسلمون يكون وهبذا
من ما" :مسلم صحيح يف كما ـ عرفة يوم فضل يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال وقد
:فيقول املالئكة، هبم يباهي مث ليدنو وإنه عرفة، يوم من النار من عبدًا فيه اهلل يعتِق أن من أكثر يوم
."هؤالء أراد ما

.كبريًا علوًّا ذلك عن اهلل تعاىل واملماسة، املسافة دنو ال والكرامة الرمحة دنو هنا بالدنو واملراد
أهل عرَفات بأهل يباهي اهلل إن" :والسالم الصالة عليه ـ قال واحلاكم حبان وابن ألمحد رواية ويف

.غُبْرًا شُعثًا جاءوين عبادي إىل انظروا :هلم فيقول السماء،
من األواخر العشر أم احلجة ذي من األوائل العشر هذه أفضل أيهما :ويقول البعض يتساءل وقد
املِئْزَر؟ وشدَّ وجدَّ فيها أهله وأيقظ الرسول أحياها اليت رمضان
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هو الذي النحر يوم األوىل يف ألن رمضان؛ عشر أيام من أفضل احلجة ذي عشر أيام أن واجلواب
أفضل رمضان من األخري العشر ليايل وأن مباركة، أيام وهي التروية ويوم عرفة ويوم األكرب، احلج يوم
يف التفضيل أن أي شهر، ألف من خري وهي القَدْر، ليلة األوىل يف ألن احلجة ذي عشر ليايل من
.الليايل باعتبار رمضاَن عشر ويف األيام، باعتبار احلجة ذي عشر
حببل واالعتصام احلق على واالستقامة الصادقة بالتوبة الكرمية املناسبات هذه نستقبل أن أحرانا فما
.املَتني القوي اهلل
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:عرفة يوم
قال فقد احلج، لفريضة األساسي الركن للحاجِّ بالنسبة يُمثِّل وهو املبارَكة، اهلل أيام من عرفة يوم
."عرفَة احلج" :وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول
.احلج فاتَه بعرفة الوقوف فاته فمَن
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قول جاء املبارك اجلبل هبذا والوقوف عرفة يوم فضل ويف



يتجلى لَيدنو وإنه عرفة، يوم من النار من عبيدًا فيه اهلل يعتِق أن من أكثر يوٍم مِن ما" :مسلم رواه كما
."هؤالء أراد ما :فيقول املالئكة هبم يباهي مث
أهل عرفات بأهل يباهي اهلل إن" :والسالم الصالة عليه ـ قال واحلاكم حبان وابن ألمحد رواية ويف
.غربًا شُعثًا جاءوين عبادي إىل انظروا :هلم فيقول السماء
أمته فيه ودع اليت حجة ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول حج مجعة يوم وكان عرفة يوم ويف
.أبدا املوقف هبذا هذا عامي بعد ألقاكم ال لعلي أدري ال فإين قويل امسعوا :هلم وقال
يف هني أو أمر كل عقب يقول كان ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول ألن البالغ حجة وتسمى
.نعم :احلاشد اجلمع فيقول بلغت، هل أال :خطبته
.فاشهد اللهم :الكرمي الرسول فيقول
فرضية بعد ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول أداها اليت الوحيدة احلجة ألهنا اإلسالم حجة وتسمى
العام يف الرسول وأدها للهجرة السادس العام يف املسلمني على فُرِض فاحلج اإلسالم، يف احلج
.للهجرة العاشر
لكم ورَضِيت نعميت عليكم وأمتمت دينكم لكم أكملت اليوم) :تعاىل اهلل قول عرفة يوم يف نزل وقد
.3( :املائدة) (دينًا اإلسالم
التعارف نعمة ويف احلق للدين اهلداية ويف النُّسُك أداء يف عليه اهلل نعمة يستشعر فاملسلم
:اخلالد النداء هبذا يلبون عميق، فج كل من عرفات صعيد على املسلمون يلتقي حيث اإلسالمي،
.لك شريك ال وامللك، لك والنعمَة احلمد إن لبيك، لك شريك ال لبيك لبيك، اللهم لبيك
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من التاسع اليوم وهو عرفة، يوم ويصوم كلها املعاين هذه لَيَسْتَشْعِر فإنه احلاج غري للمسلم وبالنسبة
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول لسان على به وعد الذي تعاىل اهلل بثواب وحيظى احلجة، ذي
."قبله اليت والسنة بعده اليت السنة يكفِّر أن اهلل على أحتَسِب إين عرفة يوم صيام" :قوله يف
اإلمام يدخل أن إىل الشمس غروب من العيد ليلة وأطفااًل ونساًء رجااًل املسلمون يكرب أن السنة ومن
.اإلسالم يف األعياد شعار ألنه العامة واألماكن البيوت يف مطلقًا يكون التكبري وهذا العيد، صالة يف
بعد الثالثة التشريق أيام آخر من العصر إىل عرفة يوم صبح من الفرائض عقب مقيَّد تكبري وهناك
.العيد
:نقول فقد العاملني، رب هلل والكمال واجلالل العظَمة استشعار هو واملهم سَعة، فيها التكبري وصيغة
.احلمد وهلل أكرب اهلل أكرب، اهلل اهلل، إال إله ال أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل
وحده اهلل إال إله ال وأصيالً، بكرة اهلل وسبحان كثريًا، هلل واحلمد كبريًا، أكرب اهلل :ونقول نزيد وقد
خملصني إياه، إال نعبد وال اهلل إال إله ال وحده، األحزاب وهزم جنده وأعز عبده، ونصر وعده، صدق



.الكافرون كره ولو الدين له
املأل آفاق إىل بالروح ومسو الديين، الوعي وتنمية للعقيدة تثبيت وفيها ورائعة، مجيلة معاٍن وهي
.األعلى
الكون جنَبات يف تتردد حىت آخر من ويرجع طريق من العيد صالة إىل املسلم يذهب أن السنة ومن

العيد صالة من يعود حىت ممسكًا ويظل الفجر صالة بعد املسلم يأكل وال املسلمني، تكبريات
.املسلمني على وتوسِعة املشهود اليوم هبذا احتفااًل منها، ويأكل األضحية ويذبح
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العيد، صالة حضور يف مجيعًا املسلمون يشارك أن ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول هدي ومن
فإنه والنِّفاس الشهرية كالدورة الصالة من مينع عذر هناك كان ولو حىت واألطفال، والنساء الرجال
اللحظات هذه يف اجلميع تَعُم اليت تعاىل اهلل برمحة وحتظى العيد خلطبة تستمع أن للمرأة ميكن
.املساجد غري العامة الساحات يف الصالة كانت إذا وذلك املباركة، الطيبة
اهلل رسول أمرنا ـ الصحيح يف كما ـ فتقول اجلليالت الصحابيات إحدى عطية أم السيدة وحتدثنا
فأما اخلدور، وذوات واحلُيَّض العواتق واألضحى، الفطر يف خنرجهن أن ـ وسلم عليه اهلل صلىـ 

.املسلمني ودعوة اخلري ويشهدن الصالة فيعتزلَن احلُيَّض
.املتزوجات السيدات هن اخلدور وذوات تتزوج، مل اليت الفتاة وهي عاتق مجع :والعواتق
)134/3(

:األضحية
ألهنا بذلك ومسيت املبارك، األضحى عيد أيام تعاىل اهلل إىل هبا يُتَقَرَّب اليت الذبيحة هي :األضحية
.النهار أول يف الشمس ارتفاع وهو الضحى، وقت يف تُفعَل

أنه املنام يف اخلليل إبراهيم رأى عندما ـ السالم عليه ـ إلمساعيل الفداء بقصة تذكرنا واألضحية
من الفداء جاء اهلل، لقضاء منهما كل واستسلم رؤياه، بتنفيذ همَّ فلما حق، األنبياء ورؤيا ولده، يذبح
هذا إن .احملسنني جنزي كذلك إنا الرؤيا صدقت قد .إبراهيم يا أن وناديناه) :تعاىل قال ..السماء
.107(ـ104 :الصافات) (عظيم بذبح وفديناه .املبني البالء هلو

يف به نبدأ ما أول إن :الصحيح يف كما ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ لقوله املوسِر على سنَّة واألضحية
سنتنا، أصاب فقد ذلك فعل فمَن فننحر، نرجع مث نصلي ـ األضحى عيد يوم يف أي ـ هذا ويومنا
.شيء يف النسُك من ليس ألهله قدمه حلم هو فإمنا قبل ذبح ومن
يسَع ما بقَدْر العيد يوم الشمس طلوع بعد إال تُذبَح ال األضحية أن الشريف احلديث هذا ومعىن
.تصدق إن الصدقة ثواب له وإمنا األضحية، عن له ثواب فال ذلك قبل ذبح فمَن الصالة،



ذي من عشر احلادي اليوم وهي الثالثة، التشريق أيام آخر إىل العيد يوم من الذبح وقت ويستمر
.عشر والثالث عشر والثاين احلجة
.الثالثة األيام هذه يف يذبح أن احلجة ذي من العاشر اليوم وهو العيد، يوم الذبح فاته ملَن فيمكن
املسلمني، على التوسعة هبا مقصود رمضان، يف الفطر زكاة تُقابل األضحى عيد يف واألضحية
يف تعاىل اهلل إىل عمل أحب وهي والقرىب، الرحم لذوي والصلة .للمحتاجني االجتماعي والتكافل
النحر يوم آدم ابن عمل ما :الترمذي رواه كما ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال العيد، أيام
من ليقع الدم وإن وأظالفها، بقروهنا القيامة يوم لَتَأيت إهنا الدم، إراقة من تعاىل اهلل إىل أحب عمل من
."نفسًا هبا فطِيبوا األرض على يقع أن قبل مبكان اهلل
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ويشهدها يذحبها من هبا وكَّل الذبح حيسن مل فإن بنفسه، أضحيته بذبح املسلم يقوم أن ويُستَحب
منك اللهم وسلم، وصحبه حممد آل وعلى حممد على صل اللهم أكرب، واهلل اهلل بسم :ويقول معه،
.مين تَقبَّْل اللهم وإليك،
اشترى يُضَحِّي أن أراد إذا ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول كان :الرزاق عبد مسند ويف
عن واآلخر حممد، وآل حممد عن أحدمها فذبح موجوءين، أملحني أقرنني مسينني عظيمني كبشني
.بالبالغ وله بالتوحيد هلل شهد مَن أمته،
.طيبًا وجيعله اللحم يفيد اخلصاء ألن اخلصاء؛ وهو األنثيني املزنوع املوجوء ومعىن
مالية ضائقة باملسلمني كان ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول عهد على األعوام أحد ويف هذا،
أن أي شيء، منه بيته ويف ثالثة بعد يصبحن فال منكم ضحى مَن :والسالم الصالة عليه ـ فقال ومُعاناة
.فقط أيام ثالثة املضحى منه ويأكل الفقراء، على يوزع بل يُدَّخَر ال األضاحي حلم
:والسالم الصالة عليه ـ فقال املاضي، العام فعلنا كما نفعل :اهلل رسول يا قالوا التايل العام كان فلما
.فيه تعينوا أن فأردت جهد بالناس كان العام ذلك فإن وادَّخروا؛ وأطعموا كلوا
.به يتصدق وقسم يهديه، وقسم يأكله قسم أقسام، ثالثة أضحيته يقسم أن للمسلم فيمكن هذا وعلى
فهي ينضج مل إذا اللحم ناء) نيئًا يكون أن فيه يشترط األضحية من خيرج ما أن مالحظته جتدر ومما
من يُباع أن جيوز ال كذلك إليه، الفقراء أو الناس ودعوة طعامًا جعله يكفى فال (نَيْل بوزن ينء

الذبح أجرة يُعطَى بل الذبح، مقابل جلدها اجلزَّار إعطاء مينع املثال سبيل وعلى شيء، األضحية
.كأجرة وليس كصدقة غريه أو اجللد فيُعطى فقريًا كان إن مث نقودًا
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ذي من حلمه يؤكل حيوان بكل جائزة أهنا يرى فهو األضحية، يف األندلسي حزم البن رأي وهناك



أسيد بن حذيفة عن ونقل مثنُه، وغال وكثر حلمه طاب ما ذلك كل يف واألفضل طائر، أو أربع
فرضية الناس يعتقد أي هبما، يُقتَدى أن كراهًة يضحيان وما وعمر بكر أبا رأيت لقد :قال الغفاري
.االضحية
على به فأتصدق األضحية مثن آخذ وألن بدِيكٍ، ضحيُت لو أبايل كنت ما :قوله بالل عن ونقل
.إيلَّ أحب فهو فقري مِسكني
ابن أضحية هذه :له فقل القيت ومَن حلمًا، هبما اشتر :له وقال درمهني له موىل عباس ابن وأعطى
.عباس
يف راح مث اجلمعة يوم اغتسل مَن :املشهور احلديث من دلياًل يلتمس أن حزم ابن اإلمام وحاول
الساعة يف راح ومن بقرة، قرب فكأمنا الثانية الساعة يف راح ومن بدنة، قرب فكأمنا األوىل الساعة
يف راح ومن دجاجة، قرب فكأمنا الرابعة الساعة يف راح ومن أقرن، كبشًا قرب فكأمنا الثالثة
."بيضة قرب فكأمنا اخلامسة الساعة
.رحيم غفور واهلل سبيل من احملسنني على وما عنده، تيسَّر مبا يَجُود مسلم كل فإن كان ما وأيًّا
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:احلج يف جدال ال
احلج يف جدال وال فسوق وال رفَث فال احلج فيهن فرَض فمَن معلومات أشهر احلج) :تعاىل اهلل قال
.197(:البقرة).(األلباب أويل يا واتقوِن التقوى الزاد خري فإن وتزوَّدوا اهلل يعلمه خري من تفعلوا وما

:الزماين احلج ميقات ـ أ
هذا يف نواه احلج أراد فمن احلجة، ذي من وعشر القعدة وذو شوال هو زماين ميقات للحج
احلج نية تَصِحُّ وال ..النسُك أداء مسرية وواصل اإلحرام مبحظورات والتزم الزماين امليقات
.الزماين امليقات هذا غري يف به واإلحرام
:احلج آداب ـ ب

باحلاج وتصل شأنه، جل اخلالق مع العُلوية املناجاة حمل يف جتعله رفيعة آدابًا يلتزم باحلج املُحرم
.الروحي الكمال مراقي إىل
:هي أساسية جوانب ثالثة إىل الكرمية اآلية أشارت وقد
:الرَّفَث عن النهي ـ 1

.ومقدماتُها الزوجية املعاشرة احلاج على فيحرم ودواعيه، اجلماع هو والرفث
.(نسائِكم إىل الرَّفُث الصياِم ليلَة لكم أُحِلَّ) :تعاىل قوله يف اجلماع مبعىن الرفث جاء وقد
والتكلم النساء، إتيان الرفث" :يقول كان ـ عنهما اهلل رضي ـ عمر بن اهلل عبد أن جرير ابن وذكر



.بأفواههم ذلك ذكروا إذا والنساء للرجال بذلك
:الفسوق عن النهي ـ 2

فهناك عنه، اهلل هنى ما لكل عامة أو باإلحرام متعلقة كانت سواء وجل، عز اهلل معاصي هي والفسوق
.ذلك وغري الطِّيب واستعمال األظفار، وتعليم املخيط، ولبس الصيد، كقتل لإلحرام حمظورات
واملال النفس يف املشاق وحتمل والوطن، األهل ترك الذي فاحلاج معصية، كل الفسوق يف ويدخل
وال يُزاحم فال وصغائرها، الذنوب كبائر عن بنفسه وينأى والطهر، النقاء مسرية يواصل أن به جيدُر
.أحد إىل يسيء وال أشياءهم الناس يبخس وال وشرائه، بيعه يف يظلم
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جمرد كان وهلذا ألزم؛ باحلج اإلحرام وقت يف أنه إال قوت كل يف واجبًا املعاصي اجتناب كان وإذا
بِظُلٍْم بإحلاٍد فيه يُرِْد وَمَْن) :تعاىل قال عظيمًا، وذنبًا كبريًا وزرًا صاحبَها تُحمِّل احلرم يف السوء نية
.(أليم عذاٍب مِنْ نُذِقُْه
:احلج يف اجلدال عن النهي ـ 3
مقرَّر أمر فهذا مناسكه، وحكمة وفرضيته احلج مشروعية يف جدال ال :األول :معنيان له النهي وهذا
.تأوياًل حتتمل ال وصرحية صحيحه بنصوص شرعًا
بأنه ويصفونه احلج مناسك حول الفكر وغرباء اهلدامة، املذاهب أصحاب يرددها افتراءاٍت هناك إن
البيت وأن اإلسالم، قبل البشر إىل اهلل رساالت عرفتْها احلج شريعة أن ويتناسَون اجلاهلية، بقايا من

زالت ما اخلليل إبراهيم دعوة وأن السالم، عليهما وإمساعيل إبراهيم بناء هو املكرمة مبكة احلرام
:تعاىل قال عليها ومَن األرض اهلل يرث أن إىل اهلل مبشيئة وستظل املباركة، الطيبة مثارها تُؤيت
هلم منافَع ليشهدوا عميٍق فجِّ كلِّ من يأتنَِي ضامٍِر كلِّ وعلى رجااًل يأتوك باحلجِّ الناِس يف وأذِّْن)

البائَس وأطعموا منها فكُلوا األنعاِم بَهيمِة من رزقَهم ما على معلوماٍت أياٍم يف اهلِل اسَم ويذكروا
وال احلج مشروعة يف مراء فال (العتيِق بالبيِت ولْيطَّوَّفُوا نذورهم ولْيُوفوا تَفَثَهُم لْيقْضوا مث .الفقرَي
.املباركة آثاره يف خالف وال رُكْنِيَّتِه، يف مناقشة
الزمان يُسامل أن على حريص فاملسلم احلج، موسم يف واملنازعة للمخاصمة جمال ال :الثاين املعىن
.كلها واملخلوقات والبشر واملكان
أثناء الرب صيد وحُرم آمنا، كان دخله ومَن احلرام، البيت هو واملكان احلرم، األشهر من فالزمان
.وصفاء وإخاء وأمن سالم مناسبة كلها فاملناسبة وهكذا اإلحرام،
وما) وقت، كل ويف احلج موسم يف بالتقوى والتزود اخلري فعل هو احلاجِّ املسلم من واملطلوب
.(األلباب أوىل يا واتَّقوِن التقوى الزاِد خرَي فإن وتزوَّدوا اهلُل يعلمْه خرٍي من تفعلوا
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ميقاته يف احلج حكمة
احلجة؟ ذي شهر ويف مكة يف احلج ألداء اإلهلي االختيار أسباب هي ما
:تعاىل قال اإلهلية، باملشيئة إال يعلل ال ما لشيء اإلهلي االختيار أن إىل الكرمي املستمع يتنبه أن جيب
.(يشركوَن عمَّا وتعالَى اهلِل سبحاَن اخلِيَرُة هلُم كاَن ما وخيتاُر يشاُء ما خيلُق وربَك)
هلُم يكوَن أنْ أمرًا ورسولُُه اهلُل قضَى إذا مؤمنٍة وال ملؤمٍن كاَن ومَا) شأنه جل قال 36(:األحزاب)

نتلمَّس أن البشر حنن لنا وميكن (مبينًا ضالاًل ضلَّ فقْد ورسولَه اهلَل يَعِص ومَن أمرِهْم مِن اخلريُة
.كلها باحلكم حنيط ال لكننا اإلهلي االختيار هلذا حُكمًا
عربيًّا قرآنًا إليك أوحينا وكذلك) :تعاىل قال القرى أمَّ لكوهنا للحج مقصدًا مكة اختار تعاىل فاهلل
القرى، أصل القرى وأم :تفسريه يف الرازّي اإلمام قال 7( :الشورى) (حوهلا ومَن القرى أمَّ لتنذر
كل أصل تسمي والعرب إبراهيم، ومقام البيَت فيها ألن هلا؛ إجالاًل االسم هبذا وسُميت مكة، وهي
.فالن قصائد أمهات من القصيدة هذه يقال حىت أمَّه، شيء
املباركة البقعة هذه يف احلرام البيت قواعد ـ السالم عليهما ـ وإمساعيل إبراهيم رفع وقد هذا
مدى على عديدة مرات منه والرجوع إليه الذَّهاب يعتادون أي وأمْنًا، للناس مثابة ليكون اهلل بإذن
.وأمان أمن يف كلها حياهتم
بِبَكََّة للذي للناِس وُضَع بيٍت أوَل إنَّ) :تعاىل قال وحده اهلل لعبادة بين بيت أول هي املشرفة والكعبة
البيِت حِجُّ الناِس على وهلِل آمنًا كاَن دخلَُه ومَْن إبراهيَم مقاُم بيناٌت آياٌت فيهِ .للعاملنَي وهدًى مباركًا
.97( ـ 96 :عمران آل) (العاملنَي عنِ غينٌّ اهلَل فإنَّ كفَر ومَْن سبياًل إليِه استطاَع مَِن
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ذي من وعشر العقدة وذو شوال وهو الزماين، بامليقات يُسمى ما هو زمانًا للحج تعاىل اهلل واختار
احلج ينوي أن يستطيع ال املسلم أن أي 197( :البقرة) (معلوماٌت أشهٌر احلجُّ) :تعاىل قال احلجة،
ومَن عرفة فاحلج عرفات، جببل احلجة ذي من التاسع يوم يقف أن على بالذات الوقت هذا يف إال
.احلج فاته بعرفة الوقوُف فاته
عدَة إنَّ) :فقال تعاىل اهلل عظَّمها اليت احلرم األشهر من احلجة وذا القعدة ذا أن شرعًا املعلوم ومن
ذلَك حُرٌُم أربعٌة منها واألرَض السمواِت خلَق يوَم اهلِل كتاِب يف شهرًا عشَر اثنَا اهلِل عنَد الشهوِر
.36( :التوبة) (..القَيُِّم الديُن

)137/2(

.بَكّة معىن
:عمران آل) (للعاملنَي وهدًى مباركًا ببكَّة للذي للناِس وضَع بيٍت أوَل إنَّ) :تعاىل قوله معىن ما



)96.
؟"بكة" كلمة تعين وماذا بالبيت؟ املقصود فما
عليهما وإمساعيل إبراهيم قواعدها رفع املشرفة، الكعبة هو والطاعة للعبادة للناس وُضع بيت أول
.وأرفعه بيت وأعز وأطهره، مكان أقدس فهي وتعظيم ومكانة فضل أولية واألولية السالم،
أولَ؟ وُضع مسجد أيُّ اهلل رسول يا قلت :قال ـ عنه اهلل رضي ـ ذر أيب عن الصحيحني يف وجاء
.سنة أربعون :قال بينهما؟ كم :قلت األقصى، املسجد :قال أيّ؟ مث :قلت احلرام، املسجد :قال
السالم، عليهم إبراهيم ابن إسحاق ابن وهو يعقوب بناء هو األقصى املسجد أن املعروف ومن
وكل تعاىل، اهلل بيوت تشييد يف أثره واقتفى اخلليل جده من البناء صيغة اكتسب قد يعقوب فيكون
وهي حجة به تقم ومل نص يثبت مل ـ السالم عليه ـ إبراهيم قبل الكعبة حول الناس يذكره ما

.هبا أعلم اهلل رواياٌت
وامليم والباء واحدٍ، ملُسمًّى امسان ومكة بكة أن وذلك املكرمة؛ مكة هبا مراد هي "بكة" وكلمة
.ودائب دائم هذا ويقال الزب، وضربة الزم، ضربة هذه فيقال املخرج يف متقاربان حرفان
مكة يف يزدمحون الناس ألن املزامحة؛ مبعىن البّك من أهنا العلماء يرى الكلمة هذه اشتقاق ويف
.بسوء يريدوهنا الذين اجلبابرة أعناق ويَدُق حيميها اهلل ألن الدك؛ مبعىن البك من أو والعمرة للحج
.عميق فج كل من األفئدة إليه هتوي اآلمن اهلل حرَُم فهي كان ما وأيًّا

)138/1(

قدمية عبادة احلجُّ

احلج؟ ملناسك الصحيح الفهم هو فما اجلاهليِة بقايا من احلجَّ أن املستشرقني بعُض يزْعُم
تلتزم موحدةً، مؤمنًة بدأت اإلنسانيَة أن وهي ـ العقيدة جمال يف ـ متامًا تَعِيها أن جيب أمور هناك
وطرائَق احلَق توضح اإلهليُة الرساالُت توالِت مثَّ البَشَرِ، أيب آدَم لساِن على أتَى الذي اهلِل منهج
بشريًا باحلقِّ أرْسَلْنَاَك إنَّا) :تعاىل اهلل قال الرخيصةِ، احلياِة مبُتَِع وتشاغلُوا الناُس تباعََد كلَّما اخلريِ،
.24( :فاطر) (نذيٌر فيها خاَل إالَّ أُمّةٍ مِنْ وإْن ونذيرًا
إبراهيَم شريعَة عرفت قد ـ اخلصوص وجه على ـ ومكَّة العربية املنطقَة أن به املقطوِع ومن
إمساعيلَ، ولده مع قَواعِدَها ورفَع الكعبَة بنَى الذي إبراهيَم مِلَّةُ هُوَ احلَجَّ وأن إمساعيلَ، وشريعَة
والعاكفنَي للطائِفنَِي بيْتَِي طهِّرَا أنْ وإمساعيَل إبراهيَم إلَى وعهِدْنَا) :تعاىل اهلل قال .السالم عليهما
.125( :البقرة) (السُّجُوِد والرُّكَِّع
وبَدَّلُوا فحَرَّفُوا الشَّيَاطنُِي وأَغْوَتْهُُم اهلل دين يف يبتدِعون الناس بدأ العهد وتباعد الزمن تطاول مع
مآكَل أنفسهم على وحرَّمُوا عراة، وهم منهم البعُض وطاف الكَعْبة، جَوِْف فِي األصناَم العرُب فوَضََع



ذلك وغري ..املعتاد باهبا من دارَه يدخَل أن احملرم ومنعوا احلَرَِم خارِج من بِهَا قَدِمُوا ومطاعَم
بالبيِت يطوُف ال اإلسالمي املبدُأ وأصبَح األصناَم فحطََّم اجلاهليِة آثاَر حمَا اإلسالُم جاء فلما كثري،
منْ البيوَت وأْتُوا اتَّقَى منِ الربَّ ولكن ظهورِها منْ البيوَت تأتُوا بأنْ الربُّ وليَس) :تعاىل اهلل وقال عُريان،
.189( :البقرة) (تُفلحوَن لعلكم اهلَل واتقوا أبوابِها
.جاهليته يف العريبُّ الوهُم اخترعها بدعًة وليس الِله، رسِل لساِن على إهليٌّ تشريٌع واحلج

)139/1(

حُطَاِم من التَّجرُد الفردي املستوى على فيها ويكفي الباحثنيَ، أقالُم عنها تعْجَُز بالغٌة حكمٌة وللحج
التعارُف العام املستوى وعلى األعلى، املأل واستشعاُر القلِب وصفاُء وحده، هلل واإلخالُص الدنيا
.لبيك اللهم لبيك هي سواء؛ كلمٍة على الفِكْر وأهُل املسلمنَي كافِة والتقاُء اإلسالمي
)139/2(

احلج منافع
للمسلمني؟ بالنسبة احلج فريضة من احلِكَم هي ما
بقوله الكرمُي القرآُن عنْها عبََّر اجلماعي، واملستوى الفردي املستوى على متعددة حِكَم للحج
.28( :احلج) (لَهُْم مَنافَِع لِيَشْهَدُوا) :تعاىل
احلجِّ مناسَك وميارس املظامل، وردِّ بالتوبِة الكعبِة إىل طريقَُه املسلُم يبدُأ الفردي املستوى فعلى
..الضروراِت على واالقتصار الشهواِت عنِ والتزنُِّه امللذَّاتِ، عنْ والكفِّ الدنيا، حُطام عن بالتجرد
وعندما اهلل، روح من يأس بال احلياِة أعباِء مواجهَة يستطيع حمتسِبًا، صابرًا املسلَم جيعُل الذي األمُر
بقلبه يقول فهو للدين والوفاء للشرِع والوالء هلل التسليِم قمِة يف يكوُن املناسَك املسلُم يؤدي
بسم :األسود احلجر أمام يقول وهو ورِقًّا، تعبدًا حَقًّا حبِجٍِّة لبيك :ويقول لبيك، اللهم لبيك :ولسانه
اهلل صلى ـ حممد نبيك لسنة واتباعا بعهْدِك ووفاًء بكتابَِك وتصديقًا بك إميانًا اللهمَّ أكرب، واهلل اهلل
اإلنساُن أيُّهَا يا) اآلخرة، إىل الطويل السفر يتذكَّر املناسك ألداء املسلم يسافر وحني ـ وسلم عليه
.(فمالقِيِه كدحًا ربَِّك إىل كادٌح إنََّك
كان وإذا التقوى، زاد إىل حيتاج اآلخرة سفر فإن وشراب طعام إىل حيتاج الدنيا سفر كان وإذا
يا واتقُوِن التقوَى الزَّاِد خرَي فإنَّ وتَزَوَّدُوا) :تعاىل قال ..منه عودة ال اآلخرة سفر فإن عودة الدنيا لسفر
.197( :البقرة) (األلباِب أولِي
كالَّ تركُت فيما صاحلًا أعمُل لعلِّي .ارجعوِن ربِّ قال املوُت أحدَهُُم جاَء إذا حتَّى) :شأنه جل وقال
.100( ـ 99 :املؤمنون) (يُبْعَثُوَن يوِم إىل بَرْزٌَخ ورائِهِْم ومْن قائلُهَا هوَ كلمٌة إنَّها
وحيقق الناس ينفع ما على قادهتم ويلتقي اإلسالمي، التعارف املسلمون حيقق العام املستوى وعلى



.واآلخرة الدنيا يف سعادهتم
)140/1(

عنَد أكرمَكُْم إنَّ لتعارفُوا وقبائَل شعوبًا وجعلناكُْم وأنثَى ذكٍر منْ خلقنَاكُْم إنَّا الناُس أيُّها يا) :تعاىل قال
.13( :احلجرات) (خبرٌي عليٌم اهلَل إنَّ أتقاكُْم الِله
ليشهَدُوا عميٍق فَجٍّ كُلِّ منْ يأتنَي ضامٍِر كلِّ وعلَى رجااًل يأتُوَك باحلجِّ النَّاِس فِي وأذِّْن) :شأنه جل وقال
.27( :احلج) (هلُْم منافَع
بعزة ويُشْعِرهم قلوهبم بني ويوحِّد صفوفهم، ووحدة املسلمني قوة يُبْرُِز كبرٌي إسالميٌّ مؤمتر فاحلج
.اإلميان وكمال اإلسالم

)140/2(

والعمرة احلج
والعمرة؟ احلج بني الفَرْق هو ما
وشرائط أركاهنا يف يؤديها اليت للعبادة مدركًا يكون حبيث بصرية، على اهلَل يعبَد أن املسلم شأن
وكيفية خاصٌّ شرعي حُكْم منهما لكل والعمرة واحلج عليه، تكون أن ينبغي وما وهيئاهتا، صحتها
.هبا تُؤَدَّى
.اخلاص للنُسك الكعبة قصد :وشرعا القصد، :اللغة يف واحلج
أركان أحد واحلج خاصة، بكيفية احلرام البيت زيارة :وشرعا الزيارة، :اللغة يف فهي العمرة أما

إليِه استطاَع مَنِ البيِت حَجُّ الناِس على وهلِل) :تعاىل اهلل قال .بالضرورة الدين من ومعلوم اإلسالم
.97( :عمران آل) (العاملنَي عنِ غينٌّ اهلَل فإنَّ كفَر ومْن سبياًل
فقال "فَحُجُّوا احلج عليكم اهلل فرض قد الناس أيها" :احلديث صحيح يف والسالم الصالة عليه وقال
نعم قلت لو :وسلم عليه اهلل صلى ـ فقال ثالثا، قاهلا حىت فسكت اهلل رسول يا عام أكل :رجل
.استطعتم وملا لوجبت
يف تذكر مل ألهنا غريمها؛ عند مؤكدة وسُنّة كاحلج، واحلنابلة الشافعية عند فرض فهي العمرة أما

.أخرى مواطَن يف تِبَعًا ذُكِرَت وإمنا احلج وجوب على الدالة واألحاديث اآليات
خيتص احلج ألن السنة؛ مدار وعلى يوميًّا تكرارها فيمكن العمرة أما واحد، عام يف يتكرر ال واحلج
من التاسع يوم بعرفَة بالوقوف ويرتبط احلجة، ذي من وعشر القعدة وذو شوال هو زماين؛ مبيقات
صلى ـ وبقوله 197( :البقرة) (معلوماٌت أشهٌر احلَجُّ) :تعاىل بقوله اإلشارة ذلك وإىل احلِجة، ذي
.زماين ميقات هلا ليس والعمرة "عَرَفَة احلَجُّ" :وسلم عليه اهلل
.العمرة يف ذلك من شيء وال التشريق وأيام النَّحْر يوم اجلِماِر برمي احلج خيتص كذلك



التقصري أو واحللق والسعي والطواف املكاين امليقات من اإلحرام يف احلج مع العمرة وتلتقي
.ذلك وغري النكاح وعقد الصيد وقتل املخيط لبس من اإلحرام حمرمات واجتناب
)141/1(

احلديث صحيح يف ـ والسالم الصالة عليه ـ قال وقد هنار من ساعة إال العمرة أعمال تستغرق وال
."اجلنة إال جزاء له ليس املربور واحلَجُّ بينهما، ملا كفارٌة العُمرِة إىل العُمرُة" :

)141/2(

الرسوِل حَجُّ

وسلم؟ عليه اهلل صلى ـ الرسوُل حَجَّ مَرٍّة كم
املشركني، مع حيجون املسلمون وكان اهلجرة، من السادس العام يف املسلمني على احلجُّ فُرِض
نَجٌَس املشركوَن إنَّمَا آمنُوا الذيَن أيُّها يَا) اهلجرة من التاسع العام يف ـ تعاىل ـ قوله نزل أن إىل
إنَّ شاَء إنْ فضلِِه منْ اهلُل يُغْنِيكُُم فسوَف عَيْلًَة خِفْتُْم وإْن هذَا عامِهِْم بعَد احلراَم املسجَد يقربُوا فال
.28( :التوبة) (حكيٌم عليٌم اهلَل
اهلجرة من العاشر العام يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول خرج اهلل أياِم من مشهوٍد يوم ويف
أن وبعد املسلمني، حِمَى يف مكُة أصبحت أن بعد احلجِّ مناسَك يُؤَدُّون يَزيدون؛ أو ألٍف مائُة ومعه
ألصحابه والسالم الصالة عليه وقال .كلها اجلاهلية آثار مُحِيَت أن وبعد األصنام من الكعبة طُهِّرَِت
احلجة هذه وتُوصَُف اإلسالمي، اجملتمع مالمَح حدَّدت جامعًة خطبًة وخَطَبَهُم "مَناسِكَكُْم عنِّي خُذُوا"

يقوُل كان اهلل رسول فألن البالغ؛ حِجَّة أهنا أما والوداع، واإلسالم البالغ بأوصافٍ؛ اخلُطبة وهذه
الصالة عليه فيقول نعم، :احلاشد اجلمع فيقول بَلَّغْت؟ هلْ أال خطبته يف نَهٍْي أو أمرٍ كِل عَقَِب
.فاشهد اللهم :والسالم
ونزل فرضيته بعد اإلسالم يف الكرمُي الرسوُل أدَّاها اليت الوحيدة احلجة فألهنا اإلسالم؛ حِجّة أهنا أما
(دينًا اإلسالَم لكُْم ورَضِيُت نِعمتِي عليكُْم وأَتْمَمُْت دينَكُْم لكْم أكملُت اليوَم) :تعاىل قوله فيها
.3( :املائدة)
اسْمعُوا الناس أيها" :قائال أُمَّته ودَّع ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول فألن الوداع؛ حجة أهنا أما
الرفيق إىل الرسول انتقل فقد "أبدا املوقف هبذا هذا عامي بعد أَلْقاكُم ال لعلي أدري ال فإين قويل
حَجَّ كم ـ عنه اهلل رضي ـ أنُس سُئِل البخاري صحيح ويف .بقليل املدينة إىل عودته بعد األعلى
.واحدة :قال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب

)142/1(



رمضاَن عمرُة
رمضانَ؟ عمرَة ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول أدَّى هل
وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول قال :قال ـ عنهما اهلل رضي ـ عباس ابن عن مسلم صحيح يف
وابْنُها ولدها أبو فحَجَّ ناضحان إال لنا يكن مل :قالت معنا؟ حتُجِي أن يَمْنعُِك ما :األنصار من المرأةـ 
.عليه ننضح نضاحًا لنا وترك ناضحٍ، على

.املاء عليه يستقى الذي البعري هو والناضح
."حَجَّة تَعْدُِل فيه عمرًة فإنَّ فاعْتَمِرِي، رمضاُن جاَء فإذا" :والسالم الصالة عليه فقال
صلى ـ النيبُّ اعْتَمَر وقد رمضانَ، يف عمرًة أدَّى ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيب أن يثبت مل لكن
القعدة ذي يف نَواهَا فقد الوداع، حجة مع اليت إال القعدة ذي يف كُلُّهُنَّ عُمٍَر أربَع ـ وسلم عليه اهلل
.احلجة ذي يف وأداها
من أهمُّ هو مبا العبادات من رمضاَن يف يشتغل كان ـ القيم ابن يقول كما ـ الكرمي الرسول ولعل
ووفَّر احلج، أشهر إىل العمرة وأخَّر العمرة، وبني العبادات تلك بني اجلمع ميكنه يكن ومل العمرة،
اعتمر لو فإنه هبم، والرأفة بأمته الرمحة من ذلك ترك يف ما مع رمضانَ، يف العبادات تلك على نفسه
تسمح ال ورمبا والصوم، العمرة بني اجلمع عليهم يشقُّ وكان ذلك، إىل األمُة لبادَرَِت رمضان؛ يف
املشقة؛ فتحصل رمضان، وصوم العمرة حتصيل على حرصًا العبادة؛ هذه يف بالفطر النفوِس أكثُر
.احلج أشهر إىل فأخرَّها
.عليهم املشقة خشية يعمله أن حيب وهو العمل من كثريًا يترك ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ كان وقد

)143/1(

احلُرُم األشهر

تعظيمها؟ وجه هو وما احلُرُم؟ األشهر هي ما
القتال عن لقعودهم بذلك؛ األول وسُمِّي ورجب، واحملرم احلجة وذو القعدة ذو :هي احلُرُم األشهر
من والرابع حلرمته تأكيدا والثالث؛ فيه احلج لوقوع والثاين؛ احلج ملوسم استعدادا والترحال؛
شهرًا عشَر اثنَا اهلِل عنَد الشهوِر عدَة إنَّ)" :فقال العظيم القرآن سجلها وقد .التعظيم وهو الترجيب
فيهنَّ تظلموا فال القَيُِّم الديُن ذلَك حُرٌُم أربعٌة منها واألرَض السماواِت خلَق يوَم اهلِل كتاِب يف

.36( :التوبة) "أنفسَكُْم
اهلل خلق يوم كهيئته استدار قد الزمان إن إال" :فقال ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول بيَّنَها وقد

احلجة وذو العقدة ذو متواليات ثالثة حرم؛ أربعة منها شهرا، عشر اثنا السنة واألرض، السماوات
."وشعبان مجادى بني الذي مُضَر ورجب واحملرم،



الذي الشهر أنه رجب يف القبيلة هذه قول صحة ليبني "مُضَر رجب" والسالم الصالة عليه قال وإمنا
وشوال شعبان بني الذي الشهر هو املُحَرَّم رجَب أنَّ مِنْ ربيعة قبيلة تظن كما ال وشعبان، مجادى بني
.اليوم رمضاُن وهو
املُحرّم يُحِلّون فأحيانا الباردة، بأهوائهم اهلِل أحكاِم تغْيري جاهليتهم يف العرب عادة من كان وقد

الكفِر يف زيادٌة النَّسِيُء إنَّمَا) :تعاىل اهلل قال النسيءُ، وهو فيه يُقاتلون فال صفر، إىل حُرمته ويُؤخِرون
.37( :التوبة) (عامًا وحيرمونَُه عامًا يُحِلُّونَُه كفروا الَّذين بِهِ يُضَلُّ
تُضاعف كما احلسنُة فيه وتُضاعف ـ للعدوان ردًّا إال ـ القتال فيها يوضع احلُرُم األشهر وهذه
.احلُرُم األشهر يف القتيِل دِيةِ تغليِظ إىل العلماء من وكثري الشافعي وذهب .السيئُة

)144/1(

الظلم إن :قتادة قال 36( :التوبة) (أنْفُسَكُْم فِيهِنَّ تَظْلِمُوا فالَ) :تعاىل قوله عند التفسري كتب يف وجاء
عظيمًا، حال كل على الظلم كان وإن سواها فيما الظلم من ووِزْرًا خطيئٍة أعظم احلُرُم األشهر يف
رُسال املالئكة من اصطفى خلقه، من صفايا اصطفى اهلل إن" :وقال .يشاء ما أمره من يعظم اهلل ولكن
الشهور من واصطفى املساجدَ، األرض من واصطفى ذكره، الكالم من واصطفى رُسال، الناس ومن
ما فعَظِّموا القدِر ليلَة الليايل من واصطفى اجلمعةِ، يوَم األيام من واصطفى احلرمَ، واألشهَر رمضاَن
.اهلل عظَّم

)144/2(

واحلَجُّ احلراُم املاُل
ذلك؟ يف الدين رأي فما أَحُجَّ أن وأريد للسيدات "كوافري" مَحالًّ؛ أَفْتُح
ما وعباداته الرجل ألخالق وزن ال ألنه الطيبات؛ أوالده ويُطعم حالال يكتسب أن على حريص املسلم
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول أن مسلم صحيح ويف .احلالل الطيب الرزق على قائمًة تكن مل
املرسلني به أمر مبا املؤمنني أمر تعاىل اهلل وإن طَيِّبًا، إال يَقْبَُل ال طَيٌِّب ـ تعاىل ـ اهلل إن" :قال
الذين أيها يا) :تعاىل وقال .51( :املؤمنون) (رزقناكُْم ما طيباِت مِنْ كلُوا الرسُل أيُّهَا يَا) تعاىل فقال
يديه يَمدُّ أغرَب أشعَث السفَر يُطيل الرجل ذكر مث .172( :البقرة) (رزقناكُْم ما طيباِت مِنْ كلُوا آمنوا
فأنَّى باحلرام وغذِّي حرام، وملبَسُه حرام ومشرَبه حرام، ومَطْعَمه رب، يا رب يا السماء؛ إىل

."له يُستجاب
مصرٌّ املعصية على مقِيٌم رجل هو أجسادِهِنَّ، ومالمسة السيدات، جتميل يف يعمل الذي واإلنسان
املنكرات هلذه ممارساته كثرة مِن اخلامتة؛ سُوَء عليه ويُخْشَى خبيثًا، سُحْتًا ويكتسب عليها،
.وهنارا ليال عليها يُقيم اليت الفواحش



لضرورة إال مالمسته؛ وال إليه، النظر جيوز ال عورة املرأِة جسَد أن اإلسالمية الشريعة يف البَديهِي ومن
.وحنوه كعالٍج قاهرة
مل النار أهل من صِنفان" :مسلم رواه كما ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول حديث ولنتذكر
مائالت، مُمِيالت عاريات، كاسيات ونساٌء الناس، هبا يَضرِبون البقِر كأذناِب سِياٌط معهم قوٌم أَرَهُما؛
كذا مسرية من ليُوجد رحيها وإن رحيَها، يَجِدَْن وال اجلنة يَدْخُلَْن ال املائلة، البُخِْت كأَسْنِمَِة رءوسهن
."وكذا
يتَفَنَّنُوَن الذين الكوافري أصحاب هم "املائلِة البُخِْت كَأَسْنِمَِة رُءُوسُهُنَّ" النبوي التعبري يفهم من وخري
.املرأة شَعِْر تصفيف يف

)145/1(

العمل هذا عن فورا يُقلع أن مربورا حجًّا ويُريد اآلخر، واليوم اهلل خيشى كان إنْ السائل وعلى
.احلالل الرزق أبواب أوْسََع وما صادقة، بتوبة اهلل إىل ويرجع الفاحش
التوفيق ويل واهلل

)145/2(

الدولة حساب على احلج
للفريضة أداؤه فهل احلرام، اهلل بيت حجاج خدمة يف ليشارك بالشرطة موظف على االختيار وقع
ثواهبا؟ ينال جيعله حينئذ
مَن البيِت حِجُّ الناِس على وهلِل) :تعاىل لقوله وبدنًا، مالًا املستطيع املسلم على حمكَمة فريضة احلج
وكان ببدنه استطاع فمَن 97( :عمران آل) (العالَمني عن غينٌّ اهلل فإن كفَر ومَن سبيلًا إليه استطاع
جيب فال السفر مدة خالل يَعُول من ونفقة والراحلة الزاَد يَكفي ما يَملِك ليس ولكنه مُعافًى صحيحًا
.عينيًّا وجوبًا احلج عليه
وأداء السفر أسباب له اهلل وهيّأ املقدسة، األرض إىل الوصول سبيُل اإلنسان هذا ملثل تيسَّر فإن

بعثة طريق عن أو للعمل، هناك التواجد طريق عن أو آخر، إنسان من منحة أو هبة طريق عن املناسك
أن عليه املسلم هلذا اهلل ساقها ونعمٌة اهلل من فضٌل فذلك ـ عامة أو خاصة جهة قِبَِل من موفَدة
.املناسك أداء يف التوفيق لينال وجيتهد عليها اهلل يشكر
منه، يصحُّ وال شخص على العمل جيب فقد بينهما، ارتباط وال والصحة، الوجوب بني فرق فهناك
اإلسالم، يف بالدخول إال منه تصحُّ وال ـ الراجح القول على ـ الشريعة بفروع مطالَب فالكافر
.منهما تصحُّ ولكن عليهما مجعة ال واملسافر واملرأة منه، تصحُّ ولكنها الصالة عليه جتب ال والصيبُّ
بيت حجاج خلدمة االختياُر عليه وقع فمن منه، يصحُّ ولكن املستطيع غري على جيب ال احلج كذلك



بقدر الثواب وله صحيح فحجُّه ـ وجل عز ـ اهلل يُرضي مبا احلج مناسك وأدَّى احلرام اهلل
احلج موسم يف الرزق واكتساب العمل عن ـ عنهما اهلل رضي ـ عمر ابن سئل وقد .إخالصه
أن الناس تأثََّم وعندما .حجاج فأنتم املناسك؟ وتَقضُون بالبيت وتَطوفون تُحرِمون ألستم :فقال
:البقرة) (ربكم من فضلًا تَبتغوا أن جناٌح عليكم ليس) :تعاىل اهلل قول نزل احلج موسم يف يتَّجِروا
التوفيق ويّل واهلل 198(

)146/1(

احلج يف العمل
موعد حان حىت هبا فأقمت املنورة املدينة إىل خرجت مث عمرة فأديت احلج موسم يف للعمل ذهبت
هديٌ؟ ويَلزَمين متمتعًا أكون فهل باحلج، فأحرمت احلج
فيطوف املشرفة الكعبة إىل يَصل مث امليقات من احلج أشهر يف بالعمرة اإلنسان يُحرِم أن هو التمتع
تقرُب حىت هبا مقيمًا ويظل املكرمة مبكة يُحِّل مث يُقصّر أو ويَحلق واملروة الصفا بني ويسعى لعمرته
فما احلجِّ إىل بالعمرة تَمتََّع فمَن) :تعاىل بقوله املقصود وهو هذا، عامه يف احلجَّ فيَنوَي احلج أيام

.196( :البقرة) (اهلَدْي من استَيسََر
خرج فمن هذا وعلى بينهما، املواالَة يَقتضي احلج إىل بالعمرة التمتع أن على العلماء من واجلمهور
املدينة إىل ذهب السائل إن وحيث مبتمتع، فليس الصالُة فيه تُقصَُر سفرًا وسافر العمرة بعد مكة من

واملدينة املكرمة مكة بني طويلة املسافة أن ومعلوم زمنية، فترة هبا ومكث عمرته بعد املنورة
السائل هذا فيُعترب ـ متر كيلو مخسمائة من تقرُب هي إذ مبراحل، القصر مسافة على وتزيد املنورة
التوفيق وباهلل .التمتع هدُي عليه وليس متمتع غرَي

)147/1(

احلج يف املالبس ارتداء
الناس؟ أعيُن عن يُخفيَه أن يريد بدنه يف ملرض كاملًة مالبسه يرتدي وهو حيُّج فيمن الدين رأُي ما
:ولسانه بقلبه املسلم يقول بأن وذلك املكاينّ، امليقات من باإلحرام العمرة أو احلج مناسك تبدأ
:قائلًا بالتلبية اإلحرام قَرُن ويُسَّن .منّي وتقبَّله يل يسِّره اللهم تعاىل، هلل به وأحرمت (مثلًا) احلج نويت
ومنذ ."لك شريك ال وامللك، لك والنعمة احلمد إن لبيك، لك شريك ال لبيك لبيك، اللهم لبيك
منه عضو قدر أو البدن قدر على املعمول هو واملَخيُط .املَخيط لُبُس الرجل على حيرُم اللحظة هذه
يَلبَس ما :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سأل رجلًا أن مسلم صحيح ويف رأسه، تغطية عليه وحيرُم
وال العمائَم وال القُُمَص تَلبَسوا ال" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال الثياب؟ من املُحرِم

من أسفَل وَلْيَقْطَعْهما اخلفَّني فَلْيَلْبَس النعلني جيد ال أحد إال اخلفافَ، وال الربانَس وال السراويالِت
يتوقف ال لإلحرام احملظورات وهذه ."الوَرُْس وال الزعفراُن مسَّه شيئًا الثياب من تَلبَسوا وال الكعبني،



وسقَطَت احلج صَحَّ عذر غري أو لعذر العادية مبالبسه املناسك املسلم أدَّى فلو عليها، احلج صحة
مساكني ستة إطعام أو أيام ثالثة صيام بني التخيري على هي فديًة لذلك جربًا اهلل وشرَع الفريضة، عنه
أو صدقٍة أو صياٍم من ففديٌة رأسه من أذًى به أو مريضًا منكم كان فمن) :تعاىل اهلل قال شاة، ذبح أو
.ومساكينه فقرائه على التفرقة مع باحلرم، إال اإلطعاُم وال اهلدُي يُجزئ وال 196( :البقرة) (نُسٍُك
.شاء حيث يصوم أن وجيوز
الساترة العادية اإلسالمية مالبسها تَلبَس فهي اإلحرام، عند الرجل عن ختتلف املرأة أن معلومًا وليَكُْن
التوفيق وباهلل هذا .وكفَّيها وجهَهَا عدا ما بدهنا جلميع

)148/1(

وسننه احلج فرائض
سننه؟ هي وما احلج؟ فرائض هي ما
قد والواجب بدونه، احلج يتمّ وال به يُؤتَى أن البد فالركن وسنن، وواجبات أركان احلج يف هناك
.شيء بتركها يلزم وال الثواب ملزيد فعلها اخلري من والسنة تركه، عند بدم يُجبَر
منِّي فتقبَّلْه احلج نويت إين اللهم :امليقات عند املسلم يقول بأن النية، مع اإلحراُم احلج أركان ومن
والسعيُ، الطواُف احلج أركان ومن ."بالنيات األعمال إمنا" :وسلم عليه اهلل صلى قال .يل ويسِّره
شعائر من واملروَة الصفَا إن) :شأنه جل وقال 78( :احلج) (العتيق بالبيت وَلْيَطَّوَّفُوا) :تعاىل اهلل قال
احلجُّ" :وسلم عليه اهلل صلى لقوله احلجة ذي من التاسع يوم بعرفة الوقوُف احلج أركان ومن .(اهلل
."عرفة
ملا ناويًا مُحرِمًا إال احلاجُّ يتجاوزه ال خاص مكاٌن بلد فلكل امليقات، من اإلحرام فمنها الواجبات، أما
أيام مبنًى املَبِيُت ومنها .التشريق وأيام العيد يوم اجلمار رمُي أيضًا ومنها .عمرة أو حج من أراد
.اهلَدي بذبح ذلك جرُب فيُمكن يأته ومل شيئًا منها ترك ومن فعلها، جيب األشياء هذه فمثل .الرمي
وتتأكد صوته، هبا الرجل ويرفع التلبية، من اإلكثاُر ثواهبا رجاَء عليها احلاجُّ يَحرص اليت السنن ومن
أو السعي يف وليس .هنار أو ليل وإقبال رفقة واختالط وهبوط وصعود كركوب األحوال؛ بتغري
.يكبّر وإمنا اجلمار رمي عند يلبّي ال كذلك .ودعاٌء ذكٌر هناك وإمنا تلبيٌة الطواف
تشريفًا البيت هذا زِدْ اللهم" :قائلًا يديه يرفع أن مرة ألول املشرفة الكعبة رأى إذا السنة ومن
وبرًّا، وتعظيمًا وتكرميًا تشريفًا اعتمره أو حجَّه ممَّن وكرَّمه شرَّفه من وزِْد ومهابةً، وتكرميًا وتعظيمًا
قبل مكة دخل ملن القُدوم طواُف السنة ومن ."بالسالم ربنا فحَيِّنَا السالم ومنك السالم أنت اللهم
ففي يتيسر مل فإن احلجر، ففي يتيسر مل فإن املقام، خلف الطواف ركعَتَا السنة ومن .بعرفة الوقوف
.مبكة احلرم من مكان أيّ يف وإال املسجد،
)149/1(



يف مَنسَكًا العلماء بعض يُعِدُّ وقد .الفقه كتب يف موجود والسنن والواجبات األركان وتفصيل هذا،
املذاهب واجتهاد سنة، أو واجب أنه يف خمتلَفًا مَنسَكًا جند وقد واجبًا، آخرون ويُعِدُّه األركان
ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول عن ورد ما بكل يلتزم أن املسلم وعلى باألمة، رمحة الفقهية
78( :احلج) (حَرَج من الدين يف عليكم جعَل وما) وأحواله ظروفه بقدر

)149/2(

املعدودات األيام
معدوداٍت أياٍم يف اهلَل واذكُروا) :تعاىل قوله يف الذكر من املقصود هو وما املعدودات؟ األيام هي ما
إليه أنكم واعلَموا اهلَل واتَّقُوا اتَّقَى ملَن عليه إمثَ فال تأخََّر ومن عليه إمثَ فال يومني يف تَعجََّل فمن

.203( :البقرة) ؟(تُحشَرون
التشريق أيام هي املعدودات واأليام ومناسكه، باحلج متعلقة وهي البقرة، سورة من الكرمية اآلية هذه
الصلوات عقب التكبرَي يَشمل وهو وغريه، للحاّج عامٌّ اهلل وذكُر األضحى، عيد يوم بعد الثالثة
هناك أن الشريعة فقه يف املعروف فمن .اجلمار رمي عند والتكبرَي األضحية على والتكبرَي الفرائض
.الثالثة التشريق أيام آخر عصر إىل عرفة يوم صبح من الشافعّي عند وهو الفرائض، عقب تكبريًا
يوم يكون احلّج يف اجلمار ورمُي .الثالثة التشريق أيام أخر إىل العيد صالة عقب األضحية ووقت
بعد يومني رَمَْي تَعجََّل فإن يُتمَّ، أن أراد ملن أيام ثالثة يستمر مث "العقبة مجرة رَمَْي" ويسمَّى العيد،
يَبِيت أن بد فال منًى يف وهو عليه الشمس غرَبَت فإن عليه، إمث فال الغروب قبل منًى وتَرََك العيد
يف تَعجََّل فمن) :تعاىل قوله إليه يشري ما وهذا احلجة، ذي من عشَر الثالَث اليوم يف اجلمَرات ويرمَي
أنه مع التأخرِ، يف اإلمث ونفُي 203( :البقرة) (اتَّقَى لِمَن عليه إمثَ فال تأخََّر ومن عليه إمثَ فال يومني
40( :الشورى) (مثلُها سيئٌة سيئٍة وجزاُء) :تعاىل قوله مثل التعبري، يف للمجانَسة السنةُ، وهو أفضُل
.سيئًة ليس مبثلها السيئة رَدَّ فإن

الناس وكان احلاجّ، عن احلرج ورفُع والتأخري التعجيل بني التخيرُي هو معنا اليت اآلية من فاملقصود
مجيعًا، عنهما املأثََم ينفي القرآن فجاء املتأخِّر يؤثِّمون وأحيانًا املتعجِّل يؤثِّمون أحيانًا اجلاهلية يف

.لقائه ليوم واالستعداد حدوده ومراقبة سبحانه اهلل تقوى على قائمة كلها واملسألة
)150/1(

اإلحرام حمظورات
منها؟ شيئًا أتى لو حيدث وماذا احلاج؟ عنها ميتنع اليت األشياء ما
قدر على املعمول املَخِيط لُبُس وهي إتيانُها، يَمتنع أشياء فهناك العمرة أو باحلّج املسلم أحرَم إذا
تغطي اليت واألحذية والقفَّازَين بأنواعها الرأس وأغطية الداخلية املالبس مثل منه، عضو قدر أو البدن



مشروب أو مأكول له يباح وال األظفار، وتقليم الشعر وإزالة الطِّيب من املُحرِم وميتنع .الكعبني
وقد .فيها شيء فال الرائحة الطيبة والنباتات الفواكه رائحة أما رائحته، تذهب ومل الطِّيب فيه وُضع
:وسلم عليه اهلل صلى فقال الثياب؟ من احملرم يَلبَس ما :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسوَل رجل سأل
النعلني جيد ال أحد إال اخلفافَ، وال الربانَس وال السراويالِت وال العمائَم وال القُُمَص تَلبَسوا ال"

."الوَرُْس وال الزعفراُن مسَّه شيئًا الثياب من تَلبَسوا وال الكعبني، من أسفَل وَلْيَقْطَعْهما اخلفَّني فَلْيَلْبَس
وميتنع .اإلتالف بقصد الرَّطب وحشيشه احلرم شجر وقطع الوحشيّ، الرب صيد من املُحرِم وميتنع
ولنتذكر بالشهوة، يتصل ما كل يفعل وال النساء يعاشر وال لغريه، أو لنفسه النكاح عقد من املُحرِم
يف جداَل وال فسوَق وال رَفََث فال احلجَّ فيهنَّ فرَض فمن معلوماٌت أشهٌر احلجُّ) :تعاىل اهلل قول
.197( :البقرة) (احلجِّ
الشرع أباح اليت اخلمس الفواسق قتل يف وال اإلنسّي احليوان ذبح يف لإلحرام وال للحرم تأثرَي وال
ما كلُّ معناها ويف العَقُور، والكلب والعقرب والفأرة والغراب احلِدَأَة وهي واحلَرَم، احلّل يف قَتْلَها
فالتعرض والرباغيث، والبعوض كالبَّق املؤذية واحلشرات الطري وجوارح البهائم سباع من أذًى فيه
.حمظورًا ليس األشياء هذه ملثل
أو احلجَّ يُفسد فإنه اجلماَع إال الفدية، لَزِمَته اإلحرام حمظورات من شيئًا املعتمر أو احلاج فعل وإذا
.القابل العام يف القضاء عليه وجيب بَدَنة، وتَلزَمه احلج، أعمال يُتمَّ أن احلاجِّ وعلى العمرة،
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هو جزاٌء الصيد قتل ويف .شاة ذبُح أو مساكني ستة إطعاُم أو أيام ثالثة صياُم هي احملظوِر فعِل وفديُة
أخرَج له مِثَْل ال مما الصيد كان وإذا .بَدَنة ذبُح عليه وجب مثلًا نعامة قتل فمن النَّعَم، من قتَل ما مثُل
الشجرة ويف .مسكني لطعام يُجزئ ما كل عن يومًا يصوم أو به، ويتصدق طعامًا هبا يَشتري القيمة
ما كل عن يومًا يصوم أو به يتصدق طعامًا ذلك بقيمة يشتري أو شاةٌ، الصغرية ويف بقرةٌ، الكبرية
.مسكني لطعام جيزئ
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الطواف أنواع
الطواف؟ املسلم يؤدي وكيف اإلفاضة؟ وطواف القدوم طواف بني الفرق ما

فتحية وغريمها، واملعتمر للحاّج سنة وهو املكرمة، ملكة الدخول أدب من هو القدوم طواف
.الطواف هو احلرام املسجد
ويؤدَّى احلج، أركان من ركن فهو الزيارة، طواَف أو الركن طواَف يسمَّى وقد اإلفاضة، طواف أما
وأفضلُه النحر، ليلة نصف من الشافعية عند وقته وأول احلجة، ذي من التاسع يوم بعرفة الوقوف بعد



وجيوز .النحر يوم ضُحَى ذلك ويكون التقصري، أو واحللق اهلدي وذبح العقبة مجرة رمي بعد
ويبتدئ .الزمن طال مهما به اإلتيان من بد فال لوقته، آخر وال كراهة، بال النحر يوم طوال الطواف
تقبيُل السنة ومن .أشواط سبعة ويطوف يساره، عن احلرام البيت ويكون األسود، احلجر من الطواف
اهلل أكرب، اهلل اهلل، بسم :قائلًا بُعٍد على بيده إليه أشار يستطيع ال ومن التمكن، عند األسود احلجر
.وسلم عليه اهلل صلى حممد نبيك لسنة واتباعًا بعهدك ووفاًء بكتابك وتصديقًا بك إميانًا
لنا أُبِيَح أنه إال كالصالة فالطواف العورة؛ وستُر والنجس احلدث من الطهارُة الطواِف لصحة ويشترط
.فيه الكالم
عن تَوقََّف املكتوبة الصالة أقيمت وإذا األقل، وهو اليقني على بنَى األشواط عدد يف شك وإذا
.سبق ما على ويَبين له الباقيَة األشواَط مستكملًا يطوف الصالة وعقب وصلَّى الطواف
أن جيب بل احلجر داخل الطواف يصح وال الكعبة، من جزء إمساعيل حجر أن إليه التنبُُّه جيب ومما
.إمساعيل حجر خارج الطواف يكون
الكافرون سورة الفاحتة بعد األوىل يف يقرأ ركعتني، احلاج يؤدي السبعة األشواط من االنتهاء وعقب
خاٍل موضع أيّ ففي وإال تَيسَّرَ، إن إبراهيم مقام خلف ذلك ويكون اإلخالص، سورة الثانية ويف

مُصَلًّى إبراهيم مقام من واتَّخِذوا وأمنًا للناس مَثَابًة البيَت جعلنا وإذ) :تعاىل اهلل قال باملسجد،
.125( :البقرة) (السجود والرُّكَّع والعاكفني للطائفني بييَت طَهِّرَا أن وإمساعيَل إبراهيَم إىل وعَهِدنَا
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احلج يف السعي
احلج؟ يف السعي ركن املسلم يؤدي كيف
الكعبة حول طواٍف بعد إال السعُي يكون وال احلج، أركان من ركن واملروة الصفا بني السعُي
من احلرام املسجد من الطواف عقب احلاج وخيرج إفاضة، أو قدوم طواف كان سواء املشرفة،
أو البيَت حَجَّ فمَن اهلِل شعائِر من واملروَة الصَّفَا إن) :الكرمية اآلية هذه قرأ دنا فإذا الصفا، باب
:يقول مث 158( :البقرة) (عليٌم شاكٌر اهلَل فإن خريًا تَطوََّع ومن هبما يَطَّوََّف أن عليه جناَح فال اعتمََر
إال إله ال" :قائلًا فيستقبلها املشرفة الكعبة يرى حىت الصفا جبل بقايا على ويَرقَى .به اهلل بدأ مبا أبدُأ
صدق وحده، اهلل إال إله ال قدير، شيء كل على وهو احلمد، وله امللك له له، شريك ال وحده اهلل
وسيجد املروة، جبل إىل طريقه يف وميشي يزنل مث "وحده األحزاب وهزم عبده، ونصر وعده،
هذه انتهت فإذا اخلُطَا، تقارب مع املَشَي فيسرع األخضر باللون مُضاءتني عالمتني بني حمددة مسافة
ويتجَه فوقها فيصعَد املروة، إىل يصَل حىت املعتادة املشية مشَى األخضر باللون املُضاءة املسافة
ويُسرع املشي موضع يف ميشي الصفا، إىل ويعوَد يزنَل مث وميجِّدَه، تعاىل اهلل ويدعَو الكعبة حنو
الذهاب وحيسب .هرولة ودون جَّم بأدب متشي بل إسراٌع املرأة على وليس اإلسراع، موضع يف



بالصفا تبدأ أشواط سبعة يتم حبيث آخر، شوطًا الصفا إىل املروة ومن شوطًا املروة إىل الصفا من
.باملروة وتنتهي
حرج فال األشواط بعض يف استراح ولو جاز، وضوء بغري سعى ولو متواليًا، طاهرًا يسعَى أن ويستحب
.آخرَه ويسعَى النهار أول يطوف أن بأس وال عليه،
.النحر يوم اإلفاضة طواف عقب يسعى أن عليه وجَب القدوم طواف يوم يف يَسَع مل وإذا
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اهلدي ذبح
يذبح؟ ومىت للحاج؟ بالنسبة اهلدي ذبح حكم ما

أن وذلك التمتع؛ كهدي نُسٍُك ترِك بسبب جيب هدٌي منها أنواع، احلج مبناسك املرتبط اهلدُي
مكة، من باحلج فأحرَم عرفة يوم موعد قرُب حىت مكة يف ومكَث احلج أشهر يف عمرة أدَّى املتمتع
صام جيد مل فإن بدنة، أو بقرة ذبح يف آخرين ستة مع يشترك أو شاة ذبُح عليه جيب املتمتع وهذا
اهلل قال ووطنه، أهله إىل عاد إذا وسبعة باحلج اإلحرام بعد منها ثالثة اهلدي، ذبح من بدلًا أيام عشرة
احلجِّ يف أياٍم ثالثِة فصياُم جيْد مل فمن اهلدي من استيسَر فما احلجِّ إىل بالعمرِة تَمتََّع فمن) :تعاىل
:البقرة) (احلراِم املسجِد حاضري أهلُه يكْن مل ملن ذلك كاملٌة عشَرٌَة تلك رجعتُم إذا وسبعٍة
)197.
أو فاحلاّج الطيب، استعمال أو املَخيط لُبِس أو الشعر كإزالة اإلحرام، مبحظورات يتعلق هدٌي وهناك
:تعاىل قال مساكني، ستة إطعام أو أيام، ثالثة صيام أو شاة، ذبح :أشياء ثالثة بني حينئٍذ خميَّر املعتمر
.95( :املائدة) (نُسٍُك أو صدقٍة أو صياٍم من ففديٌة رأسه من أذًى به أو مريضًا منكم كان فمَن)

من قهريٌّ مانع ومنَعَه حابس حبَسَه مث عمرًة أو حجًّا املسلم نوى بأن باإلحصار، يتعلق هدٌي وهناك
أطعََم وجودها لعدم عنها عجز فإن شاة، ويذبح كان حيث فيَتحلُّل الوقت، وضاق مكة إىل الذهاب
أُحْصِرْتُم فإن) :تعاىل قال الشاة، من يُطعم كان من بعدد أيامًا صام لفقره عنها عجز وإن الشاة، بقيمة
196( :البقرة) (اهلدي من استيسَر فما
قتلَُه ومن حُرٌُم وأنتُم الصيَد تقتُلُوا ال آمنوا الذين أيها يا) :تعاىل قال الصيد، بقتل يتعلق هدٌي وهناك
طعاُم كفارٌة أو الكعبِة بالَِغ هديًا منكم عدٍل ذَوَا بِهِ حيكُم النَّعَِم من قتَل ما مثُل فجزاٌء متعمدًا منكم
عزيٌز واهلُل منه اهلُل فينتقُم عاَد ومن سلَف عما اهلُل عفَا أمرِِه وباَل ليذوَق صيامًا ذلك عدُل أو مساكنَي
.95( :املائدة) (انتقاٍم ذو
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أو حجه فسد اإلحرام أثناء زوجته عاشر فمن اإلحرام، أثناء الزوجية باملعاشرة يتعلق هدٌي وهناك
أو بدنة ذبُح الرجل على وجيب هنايتها، حىت املناسك بقية أداء يف يستمر أن وعليه عمرته، فسدت



يستطع مل فإن احلرم، فقراء على به وتصدَّق طعامًا بقيمتها اشترَى جيد مل فإن شياهٍ، سبع أو بقرة
العام يف يأيَت أن احلاج وعلى .اللحوم عليهم توزَّع أن يُمكن الذين املساكني عدد بقدر أيامًا صام
أخرى بعمرة يأيت إمتامها فبعد بالنكاح فسدت قد عمرة يف كان وإن .جديد من احلج ليؤدَي القادم
.جديدة

)154/2(

للمرأة احللق
املناسك؟ انتهاء عند رأسها حتلق أن احلاجة املرأة من يُطلب هل
وواجب الشافعّي اإلمام مذهب على فيهما ركن وهو التقصريُ، أو احللُق والعمرة احلج مناسك من
.التقصري أو احللق على والعمرة احلج من التحلل ويتوقف األئمة، باقي عند

وقبل معه، كان إن اهلدي ذبح وبعد العقبة مجرة رمي بعد يكون أن التقصري أو احللق يف واألفضل
.مُفرِدًا أو قارنًا كان سواء اإلفاضة، طواف
.والسعي والطواف اإلحرام بعد مناسكها ختام يف التقصري أو باحللق فيأيت العمرة يف أما
املسجَد لَتَدْخُلُنَّ باحلقِّ الرؤيا رسولَه اهلُل صدَق لقد) :فقال النسك هذا إىل العظيم القرآن أشار وقد
.27( :الفتح) (ختافون ال ومُقصِّرِين رءوسَكم مُحلِّقني آمِنني اهلُل شاء إن احلراَم
هو للرجال واألفضل اجلسد، سائر يف تقصري أو حلق عنه يُجزئ فال بالرأس، خمتّص النُّسُُك وهذا
يا :قالوا "للمُحلِّقني اغفر اللهم" :حلق وقد وقوله ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول لفعل احللق
اللهم" :قال .وللمُقصِّرِين اهلل، رسول يا :قالوا "للمُحلِّقني اغفر اللهم" :قال .وللمُقصِّرِين اهلل، رسول
يف أبلغ احللق أن وذلك ."وللمُقصِّرِين" :قال .وللمُقصِّرِين اهلل، رسول يا :قالوا "للمُحلِّقني اغفر
.أغبََر أشعََث يكون أن احلاج فشأن تعاىل، هلل التذلل يف النية صدق على وأدَلُّ العبادة
يف والبيهقّي داود أبو أخرج وقد احللق، هلنَّ ويُكرَُه فقط التقصري فهو النساء حق يف املشروع أما
على ليس" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :قال ـ عنهما اهلل رضي ـ عباس ابن عن سننه
مرضًا، إال رأسها شعر بغري امرأٌة النساء يف يُعهد ومل ."التقصري النساء على وإمنا حلق النساء
احللية، يف التنشئة هو للمرأة املالزم والوصف النقية، والفطر السليمة الطبائع على حريص واإلسالم
.18( :الزخرف) (مبنٍي غرُي اخلِصاِم يف وهو احلليِة يف يُنَشَُّأ مَن أوَ) :تعاىل قال
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واملرأة الرجل بني الفرق
والرجل؟ للمرأة بالنسبة احلج فريضة أداء طريقة يف اختالف هناك هل
الناِس على ولِلِه) :تعاىل اهلل قال والنساء، الرجال من املستطيع على تعاىل اهلل كتبها فريضة احلج
أن إال 97( :عمران آل) (العاملني عنِ غينٌّ اهلَل فإنَّ كفَر ومن سبيلًا إليه استطاَع من البيِت حجُّ



النسوُة املَحرَم مقام ويقوم سفرها، يف يَصحَبها معها مَحرَم اشتراَط تزيد للمرأة بالنسبة االستطاعة
يوجد مل فإذا خالَها، أو عمَّها أو ابنَها أو أخاها أو أباها أو زوجَها تَصحَب احلاجة فاملرأة الثقات،
.املَحرَم مقام يَقُمَن فإهننَّ العفيفات الصاحلات النساء من جمموعة وتوافر هؤالء
عن ويتجرد ورداءً، إزارًا نظيفني، أبيَضني ثوبني يَلبَس الرجل فإن امليقات من باحلج اإلحرام وعند
مالبسها املرأة وتَلبَس تغطيتُهما، فيحرُم فقط، وكفَّيها وجهها يف فإحرامها املرأة أما .املَخيط
فال احلجَّ فيهنَّ فرَض فمن معلوماٌت أشهٌر احلجُّ) :تعاىل اهلل قول يتذكر أن اجلميع وعلى .احملتشمة
.197( :البقرة) (احلجِّ يف جداَل وال فسوَق وال رَفََث
املعتدلة املشية والسعي الطواف أثناء متشي أهنا أي فيهما، رَمٍَل بال والسعي الطواف املرأة وتؤدي
وبني الطواف من األوىل الثالثة األشواط يف اخلُطَا تقارب مع املَشيَ، يُسرع فإنه الرجل أما .العادية
.السعي يف األخضَرَين العلَمني
كالصالة الطواف ألن تَطهُرَ؛ حىت والسعَي الطواَف تُرجِئ فإهنا الشهرية الدورُة املرأَة أصاب وإذا
احلجة ذي من التاسع يوم بعرفة الوقوف أما .طواف عقب يقع أن البد والسعُي الطهارة، له يُشترط
.ونُفَسَاَء حائضًا بعرفة تقف أن للمرأة فيَصحُّ الطهارة فيه يُشترط فال
تستطع مل فإن الرجال، مع مزامحة غري من مستطاعًا ذلك كان مىت بنفسها اجلمار املرأة وترمي
.الرمي يف عنها ينُوب من تُكلِّف
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والتقصري، احللق بني خميَّر فهو الرجل أما شعرها، حلق هلا جيوز وال فقط شعرها تقصِّر واملرأة
.وللمُقصِّرِين اهلل، رسول يا :قالوا "للمُحلِّقني اغفر اللهم" :وسلم عليه اهلل صلى لقوله أفضل واحللق
يا :قالوا "للمُحلِّقني اغفر اللهم" :قال .وللمُقصِّرِين اهلل، رسول يا :قالوا "للمُحلِّقني اغفر اللهم" :قال
."وللمُقصِّرِين" :قال .وللمُقصِّرِين اهلل، رسول
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العمرة تكرار
العام؟ نفس يف مرة من أكثر العمرة يؤدّي أن احلاج من يصح هل
مجهور عند واجبة والعمرة اإلسالم، أركان أحد فاحلج (هلل والعمرَة احلجَّ وأتِمُّوا) :تعاىل اهلل قال
من وعشر القعدة وذو شوال هو زمايّن مبيقات خاّص احلج أن والعمرة احلج بني والفرق .العلماء
عند وتُكرَُه .السنة مجيع يف جائزة فهي العمرة أما (معلوماٌت أشهٌر احلجُّ) :تعاىل قال احلجة، ذي
احلج يَختص كما .التشريق وأيام والنحر عرفة يوم هي أيام، مخسة يف تعاىل اهلل رمحه حنيفة أيب

احلج ويلتقي .العمرة يف ذلك من شيء وال اجلمار، وبرمي احلجة ذي من التاسع يوم بعرفة بالوقوف



لُبس من اإلحرام، حمرَّمات واجتناب والتقصري واحللق والسعي والطواف اإلحرام يف العمرة مع
يقول والعمرة احلج فضل ويف .معروف هو مما ذلك وغري النكاح وعقد الصيد وقتل املَخيط
إال جزاٌء له ليس املربور واحلجُّ بينهما، ملا كفارٌة العمرة إىل العمرة" :وسلم عليه اهلل صلى الرسول
الواحدة السنة يف العمرة تكرار استحباب على احلديث هبذا واجلمهور الشافعّي احتج وقد ."اجلنة
نص يَرِْد ومل الطُّهر، وبقاع اخلري ملواضع ارتياٌد وهي تعاىل، اهلل إىل هبا يُتقرب طاعة فهي مرارًا،
كانت لو إذ التكرار؛ يف والعمرة احلج بني التفريق على دليل املذكور واحلديث .ذلك من يَمنع
اهلل رضي ـ عائشة اعتمَرَت وقد .اجلزاء يف بينهما لسوَّى مرة إال السنة يف تُفعل ال كاحلج العمرة
عليا وأن .فاعتمََر خرَج رأسُه حُمَّ إذا كان عنه اهلل رضي أنسًا أن ويذكر .شهر يف مرتني ـ عنها
.مرارًا السنة يف يعتمر كان عنه اهلل رضي
عن ختلفت امرأًة ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول هبا أوصى فقد خاصّ، شأٌن رمضان يف وللعمرة
."حجًّة تَعدِل فيه عمرة فإن فاعتمري رمضان جاء إذا" :فقال لعذر، معه احلج
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للمُحرِم العطور
الدين؟ رأي فما مالبسي، على الكولونيا فوضعت نسيت العمرة ملناسك أدائي أثناء
أن وذلك إحرامه، حال يف العمرة أو باحلج املُحرِم على حيرُم كله الطِّيب أن على العلماء أمجع
ال" :وسلم عليه اهلل صلى فقال الثياب؟ من احملرم يَلبَس ما :سئل ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ النيّب
فَلْيَلْبَس النعلني جيد ال أحد إال اخلفافَ، وال الربانَس وال السراويالِت وال العمائَم وال القُُمَص تَلبَسوا
فقد ."الوَرُْس وال الزعفراُن مسَّه شيئًا الثياب من تَلبَسوا وال الكعبني، من أسفَل وَلْيَقْطَعْهما اخلفَّني
ما على والسراويل بالقميص ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ فنبَّه اإلحرام، حمظورات احلديث هذا حصر
كل على والربانس بالعمائم ونبَّه .منه عضو قدر أو البدن قدر على معمول مَخيط كل وهو معنامها يف
.الطيب أنواع كل على والزعفران بالورس ونبَّه للرجل، بالنسبة للرأس ساتر
خلع أو بالغسل إزالته وجتب شرعًا، حراٌم للنسك أدائه أثناء ثوبه أو املُحرِم جسم على الطِّيب فوضُع
إىل الناس وسَوْق باحلشر املذكِّر العظيم املوقف هذا يف املطلوب التجرد مع يتناىف ألنه الثوب؛
.الدين يوم احلساب
ال؟ أم فدية يلزمه هل :تساؤل ويبقى
من بأن وغريهم والشافعّي والثورّي عطاء قال فقد ناسيًا، الكولونيا وضع الكرمي السائل إن وحيث
إزالتِه إىل املبادرة عليه جيب وإمنا فدية، وال عليه كفارة فال جاهلًا أو ناسيًا طيبًا إحرامه يف أصاب
قوله ولعموم (قلوبُكم تعمَّدَت ما ولكن به أخطأمت فيما جناٌح عليكم وليس) :تعاىل لقوله عَلِمَ، مىت
إال جتب ال الفدية أن مالك اإلمام مذهب ويف ."والنسياُن اخلطُأ أميت عن رُفع" :وسلم عليه اهلل صلى



.عليه شيء فال احلال يف تدارك إذا لكن طويلة، مدة عليه أثره وظلَّ للطيب استعماله طال إذا
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متفرِّقات ولو أيام ثالثة صوم أو شاة ذبح بني التخيري على هي هبا القائلني عند الفدية فإن كان ما وأيًّا
هذه من يَفعل ذلك، قيمة أو البلد، قوت غالب من قدٌح مسكني لكل مساكني، ستة على التصدق أو

التوفيق وباهلل .مناسبًا يراه ما األشياء
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